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সংস্কৃত হিতোপিদেশ যে বি শর্ম।রু কৃতি 
রেবই সাহার সন্কলনের যেক্ধি ই এ 

$ 

বিস্ক বাঙ্গাল। ভাষায় তাহার ফ যত অগ্রবাদ 

হইয়াছে ত তাহার মধ্যে এক খানিও পুর্মাপর মং 
নম বাআঅবিকল অর্থ কিন্ব। উম কপ মংশ্ধিত 
দেরিতে পাওয়া বায় না। এ নিমিত্তে আমি 
কয়েক জন প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাত ্ ষ্য হং” 
স্কৃত হিভোপদেশ আন্ুবাদ করিয়। বি শট পরি- 
শ্রেম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করতঃ এই পুস্তক খানি 
অস্ত্ুত করিলাম] ইচ্ছার অর্থের লঙ্গতি ও দংশ্ো- 
ধন. বিষয়ে যে'বপ পরিশ্রম করিয়াছি তাহ]তে 
বোধ হয় পাঠস্কগণ.পাঠি করিয়া মস্ত হইবেন 
এবং ছাত্রগণেরও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারি- 
বে ০ ননুযা. মাত্রেরই, রম 'প্লিমাদ হইবার 

বণনা আছে, অতঞব যদি ইহার কোন স্থানে 

তি বু ভ্রদ টুই হয় তবে প। ঠিকগণ্ স্বীয় সরলা 
গুণে ৯ টা বা ৮৪ লইবেন। মি 
৯৫ 

পে: 
তর 
কি 

নর 

পি নন 

1 গে ভি, তি রা ০ ৭ গে সে. রর টং 4: 





লা 01 পিক 
হিট রন) বসি রি * শি % রর ৬৮ পথ পি পি 

্ 2 5 রা রর রঃ তে পিএ চাক রর ডি «শর এ ৫ র্ ১৮ ৮০৯ 
চি ] এ ্ আর ঠা ॥ শ 4 রর 

০০৪ ১ 
৮ 

রী 

০ 1767 

স্পট ১৬ 

গ্রন্থারম়ে বিদ্ব বিন।শের শিষিন্ত প্রথমতঃ 
প্রাথনারূপ এঙ্ষজ্াাচরণ করিতেছেন । 

এ সাধ্যে সতামন্ত, প্রসাদাস্তস্য ধূহ্জটেঃ | 
জাহ্রবীফেণলেখেব, ষম্ম দ্ধ শশিনঃ কল। (১ 

জাহ্ৰর ফেণরেখার ন্যাকস চন্্রকলা যাহার 

গস্তকে আছে সেশিবের অন্গ্রহে সাধু লোকের: 

দেগের সাধ্য কন্ম সিদ্ধ হউক |! ১|। 

শ্রতে! হিতে হাপদেশোয়ং, পাটবং গং স্ব - 

রি বাচাং সর্জত্র বৈচিত্র্য, নীতিবি- 
7 দদাতি চ॥ ২ ॥ 

এই হিতে'পদেশ হইলে সংস্কত বাঁক্যেতে 
পটতা ও সর্বত্র বাক্যের বিচিত্রতা এবং শীততিবিদয 
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৮. মিত্রলাত। 

অজরামরবৎ গ্রাজ্ছে, বিদ্যামর্থঞ্চ কিস্তয়েং। 
গৃহীত ইব কেশেষ্, মৃত্থনা ধন্মমাচরেৎ॥ ৩। 
প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের নায় হইয়। বিদ || 

এবং অর্থ চিন্ত। করিবেক আর যম এরি 
গৃহীতের ন্যায় বোধ করিয়া ধন্দাচরণ করিবেক 1৩) 

সর্কদ্রব্যেষ বিদ্যৈব ' দ্রব্যমাহরন্ুত্তমূং |" 
অহার্ষাত্থা দনর্ধ ভু, দক্ষয়ভ্বাচ্চ সর্ধদ। ॥ ৪ ॥ 
সকল দ্রব্যের মধ্যে বদ)াহ অতুযুস্তন দ্রব্া, ইহ। 

পগিতের। কহিয়াছেন যেহেতুক বিদ্যারূপ ধনকে 
চোরের অপহরণ করিতে পারে ন এবং বিদ্যার 
মূল নাই আর কোনকালে ক্ষয় হয়না] ৪0 * 
সঙ্গম়্তি বিদ্যেব নীচগাপি নরং সরিৎ। 
সমুদ্র মিব দুদ্ধর্ষং, হৃপং ভাগ্যমতঃপরং ॥ ৫ ॥ 

ঘদ নাচ লোকের বিদ্7 হয় তবে তাহাও সেই 
মনুষঃকে দুল্পাপ্য রাজাকে পাওয়ান যেমন নীচণ। 
নদী ছুষ্প1প; ইনু পাওয়াহয়া থাকে। ল্লাজার 

সঙ্গে মেলন হু্টুলে বিদ্য! উৎকৃষ্ট ভাথ)কে পাও- 
কানা ৫ 

টে দদৃতি বিনয়ং, বিনয়াদ্যাঁতি পকন্রতা। 
[বরন্বা্ধনসাপ্পোতি? ধনাদ্ধন্মৎ তভহ জুখং ॥ ৬। 
৮ বদ]! বিনয় দেন, খনয়েতে যোগ্য হত) শা 



হিতোপদেশ। শত 

ঘযত! রে তত খন হয়” ধন হইতে ধন্ম হয়, ধর্ম ইউ- 
তে স্থখ 1 থাকে ॥1৬॥ 

বদ টা শান্ত্রঞ্চ। দে বিদ্যা প্রতিপভয়ে। 
আদ্য হান্যায় বৃদ্ধস্থে, দ্বিতীয় দ্রিয়তে সদ ॥৭॥ 

বিদ্য ছুই প্রকার শস্তবিদ্যা ও শান্্রবিদ্যা। 
যঁদও এই দুই বিদ্য।ই প্রতিপত্তির নিমিত্ত হ্য 
তথাপি আদ্য। শঙ্গুবিদ্যা বৃদ্ধাবস্থাতে হাসোর কা- 
রণ হয় কিন্ত দ্বিতীয়! শান্রবিদ)| সর্ধকালে আদর- 
ণীয়া হয়॥ ৭॥ 
ষন্নবে ভাজনে লগ্রঃ্ঃ় সংস্কারো নান্যথ! 
'ভবেৎ। কথাচ্ছলেন বালানীং, শীতিস্তাদিহ 
কথাতে ॥ ৮॥ 

ঘেহেতুক ভ্ুতন পাত্রে সংলগ্ন ষে চিহ্ন তাহার 
অন্যথ! হয় না অতএব গল্পের ছলে বালকদের 

গনিমিভ এই গ্রন্থে শীত কহা যাইতেছে ॥৮| 

মিত্রলাভঃ স্ন্বতেদো, বিগ্রহঃ সন্ধিরেবচ। 
পঞ্চ তন্ত্রাত্বথান্যস্মা, দস্থাদাকৃষ্ণ লিখতে ॥ ৯ | 

ম্ব্রলত নুহ্বত্তেদ বিগ্রহ সন্ধি এই চত্তু 
ধিক নীতি শাস্ত্র পঞ্চতন্ত্র হইতে ও অনাং , 
গ্রন্থ হইতে আকষণ করিয়। লেখ যাইতেছে ॥ ৯ ॥ 



£ শিওলাভ, 

অথ শুচনা। 

অস্তি ভাগারথীতীরে পাটলিপুত্রন'মধেষ ং 
নগরং, তত্র নর্কস্বামিশুণোপেতঃ সুদশনো- 
নাম নরপতিরাসীৎ, দ ভূপতিরেকদা কেনা- 
পি পঠ্যমানং শ্লোকছরয়ং শুশ্বাব। 

ভাগীরথী জরে পাটলিপুত নাঁমে এক নগর 
আছে, সে স্থানে সকল বাজগুণালহ্কত স্ুদশন 

ন(মা রাজ! ছিলেন। সেই ভূপতি এক সময় কাহারও 
কর্তৃক পঠ্যমান শ্লোকদ্বন় শ্রবণ করিলেন। তৎ- 
কবিতাদ্যয় এই | ূ 
অনেকমংশয়োচ্ছেদ্রি, পরোক্ষার্থস্য দর্শকং : 
সর্বস্য লোচনং শান্ত্রং, যস্য নান্ত্যক্ধ এব সঃ ॥১০! 

অনেক সন্দেহের নাশক এবং 'অগ্রত)ক্ষ বিষ- 
য়ের দর্শক এমত যে শাস্ত্র, তাহাই সকলের চক্ষ, 
তাঁহ। যাহার নাই সেই ব্যক্তি অন্ধ £১০॥ ্ 

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ, প্রভৃত্ব মবিবেকত|। 
এটকমপ্যৰ ধায়, কিছু তত্র চতুষ্টরং॥১১৪ 

, যৌবন ও ধন সম্পত্তি ও গ্রভুত্ব ও অবিবেকত। 
পাই ঢতভুষটয় প্রত্যেকেই অনর্থের শিক্ষিত্ত হু 
যেখানে এই চতুষ্টয় একাধারবর্তী লেখ।নে কি ন। 
হইতে পরে 11১১ 



হতো গদেশ। ৪ 

ইত্যাকণ্যাসসনঃ প্রজ্রাণামনধিগতশাস্তাণাং 
নিত্য মুন্মার্গগামিনাৎ শাস্ত্রানুষ্ঠানেনোহ 
দিগ্মনাঁহ স রাজ চিন্তয়ামাস | 
ইহ। শুনিরা সেই রাজ! শাক্্রানভিজ্ঞ এবহ 

সর্ধদ্দ। বিপথগান আপন গ্ুভ্রদিগের শা পর 
ড/1নথ উদ্ধিগ্নচিন্ত হইয়া চিন্ত! করিলেন। 

কোহর্থত প্ূজেণ জাতেন, বে! ন বিদ্বান্ন 
ধার্মিকঃ। কাণেন চক্ষুষ। কিন্বা, চক্ষুঃ পীড়ৈৰ 
বকেবলং ॥ ১২ ॥ 

যে পুত্র পণ্ডিত ও ধান্দিক না হয় সে পুত্র উৎপন্ন 
ইওয়তে কি ফস? বরং অনর্থ হয়, কেনলা কাপ 
চক্ষতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়! থাকে তাহা কেবল 
সভারি কারণ হয় ॥ ১২ ॥ 
অজাত মৃত মুর্খাণাং, বরমাদেটী নচান্তিমঃ | 
সক্ুদ্দঃখ করাবাদ্যা,বন্তিমস্ত পদে পদে ॥ ১তা। 

"মজ[ত ও গৃত ও মূর্খ, ইহাদের মধ্যে বরং অং 
দয় ভাল, অন্তিম ভাল নয়, যেহেত্বকু আদ্যহ্বয় এক- 
বার ছুঃখদায়ক হয়, অন্তম পদে পদে ছুঃখদ হয়! 
থকে ।*১৩ ॥ 

কিঞ্ঃ। 
বরং গর্ভআবে' বরমৃভুযু নৈৰাভিগমনং, 



৬ মিত্রলাভ। 

বরং জাতঃ প্রেতো বরমপি চ কন্যাবজনিতা। 
ঝল্ং বন্ধ্য। ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি, 
নব বিদ্বান্বপদ্রবিণগণযুক্তোপি তনয়ঃ ॥ ১৪। 

গিতদ্দাবও ভাল, খতুকালে স্ত্রী অভিগমন না করাও 

ভাল, জন্মিয়। মরাও ভাল, কনা! হওয়াও তাল, 
তাধ্য। বন্ধ) হওয়াও তাল; গভ হইতে ভূমিষ্ঠ মন 
হওয়াও ভাল, তথাপি রূপ ও ধন সমূহ বিশিষ্টও 
মূর্খ পুত্র কিছু নয় ॥ ১৪। 

স জাতে! যেন জাতেন, যাতি বংশঃ সমুন্ন- 
তিং। পরিবর্তিনি সংসারে, মৃতঃ কোব1ন 
জায়তে ॥ ১৫ ॥." ৰ 

থে প্লুত্র জন্মিলে বংশ উন্নতি পায় তাহারই 
জন্ম সার্থক, নতুব৷ এই সংসার জন্ম মরণ ধর্মশ!লী, 
ইহাতে কেব| মরিয়া ন| জন্মিতেছে ॥ ১৫॥ 

অপিচ। 
গুণিগণ গণনারস্তে, ন পততি কঠিনী সম্ত্রম। 
দঘস্থ্য ৷ তেন্যান্বা যদি সুতিনী, বদ বন্ধ্য! 
কীদ্বশী ভবতি ॥ ১৬॥ 
গুণ সম্হের গ্রণনারস্ত্রে সম্ভুমের সহিত্ত যাহার 

, নামে খড়ী না পড়ে সে পুন্দ্রেতে মাত। যদ্দি পুক্রব ত 
হয় তবে বন্ধ! কীদুশী? ॥১৬। 



হিতে পদেশ। এ 

অপিচ। 
দানে তপসি শৌর্ষ্য চ, ষস্ত ন প্রথিতং মন্$। 
বিদ্যায়! মর্থলাভে চ, মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥১৭ ॥ 
দান, তপস্যা, শোর, বিদ্য] ও ধনাজ্জনেতে যাহার 

ননঃ মচেষ্ট ন] হয় সে মাতার বিষ্ঠামাত্র ॥১৭॥ 
.... অপরঞ্ধ। 

বরমেকে| গুণী পুজ্রো” নচ মুর্খশতৈরপি | 
একশচন্্র স্তমোহস্তি নচ তারাগণৈরপি ॥ ১৮1 

গুণবান্ এক পুত্রও তল, শত মূখ পুর 
গ্রয়োজন নাই, যেহেতু এক চক্র অন্ধকার ন্ট 
ঈরেন ভূরিৎ তারাতে কিছু করিতে পারে না॥ ১৮॥ 

পুণ্যতীথে কৃতং যেন, তপঃ ক্কাপ্যতিভুক্ষরং। 
তস্ত পুজ্রোভবেদ্বশ্থাঃ,় সমৃদ্ধো ধান্দিকঃ 
স্থধীঃ ॥ ১৯। 
কোন প্রুণ্যতীর্ঘে ঘে অতিদুঙ্কর তপস্যা করি- 

যাছে সেই ব)ক্তির পুভ্র অবশ ধনবান্ধার্রিক ও 
পণ্ডিত হয় ॥১৯॥ 

তথাচোক্তং। 
অর্থাগমে। নিত্যমরোগিতা চ, প্রিয়! চ 
ভার্ধ্য।প্রিয় বাদিনী চ। বশ্শ্চ পুজো হর্ধকরী 
চ বিদ্যা,ষড় জীব লোকেঘু সুখানি রাজন্ 1২1 



৮ মিত্রলাভ। 

সেই গ্রক!র পণ্তের। কহিয়।ছেন। গ্রাতিদিন 

অর্পরের আগমন, অরোিতা, শরিয়া ও ভিিয়বদিনদ 
ভার্ধম়, বিনয়ী পুভ্র ও অর্থকরী রিদ্য!, এই ছয় 
সংসারের সখ! ২৪ 

কোধন্টে! বহভিঃ পত্র কুশুলাপুরপাঢকৈঃ। 
বরমেকঃ কুলালম্বী, যত্র বিশ্রাতে পিতা, ॥২১। 
গোলাগুহের পুরণার্থ যে আটি, তত্তুল্য অনেক, 

প্রশ্রেতে কে ধন্য হয়? কুলাচারাবলস্বী খর্ব 

পুশ্রও ভাল, তাহাতে পিতা খ্যাত হন ॥১১॥ 

ইদানীমেতে মম পুত্র! গুণৰন্তঃ ক্রিক্বন্তাং । 
অতএব এক্ষণেঃামার এই পুক্রদগকে গুশবস্ত 

ক্র! ঘাউক ॥ 

বতঃ। 
আহার নিদ্রা ভন্গ মৈথুনক্ধ, সামান্য মেতৎ 
পশুভি অররাপাং। ধন্মোহি তেষামধিকে। 
বিশেষো, ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ মানা 1৯১1 

যেহেতুক আহার, নিদ্রা ভয় ও টৈথন এই 
সকল ব্যবহার" পশুদের য। দশ, মন্তষোরদেরও 
তাদ্ুশ, পণুরদের হইতে মন্ষ্যেরদের অধিক ধরণ, 

এই. থিশেষ। অতএব ধর্ম বিহীন মন্গুষে'রা পশ্ত- 
“দন সমাল। ১২ | 



হেতোপদেশ। ১ 

অপিচ। 
ধর্দার্থকাঁমগোক্ষাণাং, ষস্যৈকোপি ন বিদা+ 
তে। অজাগলস্তনস্তেব, তস্তা জন্ম নিরর্৫থকং1২৩। 
আর ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারির মধো 

এক যাহার নাই, তাহার জন্ম ছাগলের গলোঁহ- 
গল্প স্তনের ন্যায় নিরর৫থক হয় ॥১৩॥ 

বচ্ষোচ্যতে। 
যে কথা কহেন। 

আঁযুঃ কম্ম চ বিত্ব্, বিদ্যা নিধনমেব চ। 
পঞ্ষৈতান্যপি স্যজ্যস্তে, গর্ভস্থট্যৈব দেহিন$ 1২৪॥ 

- তবে যে বলিয়। থাকে আয়ু ক্ম্ম ধন বিদ্যা আর 
মরণ এই পাঁচ জীবের গর্ভুস্থাবস্থাতেই স্ষ্ট হয় 1১৪) 

কিঞ্চ । 

অবশ্থযন্তাবিনো ভাবা, ভবস্তি মহতাঁমপি । 
নগ্রতং নীলকথস্তা, মহাহিশয়নং হবেই ॥ ২৫1 
অপর, অবশ্য ভাবি পদার্থ সকল মহতেরও হয়, 

ইহার দৃষ্টান্ত মহাদেবের নগ্রত্ব *হুরির মহাসপ 
শখ) ২৫ ॥ 

অন্যচ্চ | 

বদভাবি ন তন্ভাবি,ভাবি চেন্ন তদশ্যথ।।ইহি" 
চিন্তাবিষন্তোইয়, মগদঃ কিন পীয়তে।২৬। 



১৩ মিত্রস।ভ। 

আর, যাহ হইবাঁর উপযুক্ত নহে সে হইবে না, 
যা হইবার যোগ্য, ভাহার অন্যথ] হইবে না, 

এবস্পুকার যে নিশ্চয় তাহ! চিস্তারূপ বিষ নাশক, 

মহৌষধ, লোকে এই মহৌষধ কেন পান করেন 
1 ॥২৬॥ 

এতৎ কার্যযাক্ষমাণাং কেষাঞ্চিদালহ্য বচনম্ * 
এ সকল যুক্তি কার্ধ্যাক্ষম লোকেরদিগের আলস্য 

উল্্ি মাত্র । 

যথ! হোক্কেন চক্রেণ, ন রথস্ত গতির্ভবেৎ। 
এবং পুকরুষকারেণ,বিনা দৈব ংন নিধ্যতি ॥২৭| 
যেহেতুক যেমন এক চক্রেতে রথের গতি হয় ন। 

সেইব্ূপ পুরুষের যর ব্যতিরেকে দৈব সিদ্ধ হইতে 
পারে নাঃ ৭ 

তথাচ। 

পুর্বাজন্মকৃতৎ কর্ম, তদ্দৈবমিতি কথ্যতে। 
তম্মাৎপৃরুষকারেণ,বন্তবং কুর্ধযাদতস্ত্রিত»॥১৮। 

পুর্বাজন্মকৃত যে কর্ম তাহাকে দৈব কহাযায় 
অতএব নিরালস্য হইয়। সকল বিষয়ে যত কর! 

কর্তব্য &ু ২৮ 

| অন্যচ্চ। 
উদ্যোগিনং পুরুষনিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী, 



হিতোপদেশ। ১১ 

দৈবেন দেয়মিতি কা পুরুষ! বদস্তি। দৈবং, 
নিহত্য কুরু পৌরুষ মাতশক্যা, যত্তেকৃতে 
যদি ন সিধ্যতি কোইত্র দোষঃ ॥ ২৯॥ 
আর লক্ষী উদষোগি পুরুষ সংহকে প্রাপ্ড হন্ 

অদৃষ্ট প্রযুক্ত হয় ইহ! কাপৃষের| কহে, অতএব অদ্ূষ্ট- 
কে অনাদর করিয়া আপন শক্ত্যনুসারে পৃরুষার্থ 
প্রকাশ করহ। যত্রকরিলে ষর্দি কার্য সিদ্ধন| হয় 
তাহাতে কি দোষ ॥২৯॥ 

যথা মৃৎপিওুতঃ কর্ত/,কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি। 
* এবমাত্স কৃতৎ কন্ম, মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥৩০॥ 

যেখন কুলাল ঘটশরাবাঁদি যাহা২ ইচ্ছা করে 
তাহাই এক মৃৎপিণু হইতে নির্ম্ম(ণ করিয়া থাকে, 
সেইরূপ মনুষ্য আপন কৃতকর্ম হইতে নান ফল 
পায়॥ ৩০ ॥ 

অপরঞ্চ | - 

কাকতানীয়বৎ প্রাপ্তৎ, ৃষ্্াপির্শিধি মঞ্জতঃ | 
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে, পুরুষার্থ মপেক্ষতে ॥৩১। 

_ অপ্বর সল্মুখেতে কাকতালীয়ের ন্যায় অকস্মাৎ 
প্রাপ্ত নিধিকে দেখিয়াও দৈব আপনি আনিয়। দেন 
ন] কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষ। করে ॥ ৩১॥ 



১২ 'মন্রল'ত 

উদ্যমেন হি লিদ্ধস্তি, কার্ধ্যাণি ন ঈনো- 
র্খৈঃ। নহি স্থগুস্ত সিংহস্ত, গ্রবিশস্তি 
মুখে বৃথাঃ॥ ৩২ | 
যেহেতুক উদযে।শ্বেতে কার্য সকল সিদ্ধ হয় 

মনোরথ মাত্রেতেই হয় না, ইহার এ্রমাণ, সপ্ত 
দেহের সুখেতে মৃগের ম্বতঃ প্রবেশ, করে 

না ॥৩২॥ 

তথ!চোক্তং 1 
মাতা শক্রঃ পিত! বৈরী, ষেন বালো ন 
পঠিতঃ | ন শোভতে সভামধ্যে, হংসমধ্যে 
বকো বা ॥ ৩৩ ॥ | ] 
পণ্তের। সেই প্রকার কহিয়ান্ধেন ষে পিতা! শু 

দাত! বালককে পঠি না করায়সে পিতা ও মাত। 
শত্রু, তাহাদের এ বালক সন্কা মধ্যে শোতা পা ন| 
যেমন ভৎসের মধ বক ॥৩৩॥ 

কপ যৌবন সম্প্গা, বিশাল কুল সম্ভবাঃ | 
বিদ্যা হীন! শোভন্তে, নির্গক্ধা ইব কিং- 
শক151 ৩৪ ॥ 

পূপযৌননুন সম্পন্ন এবং মহাণকুলসন্তব ব্যন্তি- 
রাও বিদ্যা হীন হইলে, গন্ধহীন পলাশ পুষ্পের 
ল্যায়, শেভ পা মা ॥ ৩৪ । 



ছি পু, হাতোপদেশ। 

অপরঞ্ ॥ 

পুস্তকেঘু চ নাধীতং, নাধীতং গুরুসন্নিধৌ। ন 
শোভতে সভামধ্যে জরিগর্ভইব স্ত্িয়।হ ॥ ৩৫। 
অপর যেব্যক্ি গুরু সন্সিধানে অধ্যয়ন করে নাই, 

আপনিও গ্রস্থালোচন! করে নাই, সে, স্ত্রীর উপপতি 
জ(ত গর্ভের নায় সভা মধ্যে, শোভা পায় না ॥ ৩৫] 

এতচ্চিন্তস্রি বা স রাজা পণিতলভাং কারিত- 
বান্। | 
ইহ! চিন্তা কির! সেই রাজ! পণ্ডিত সত! করা- 

ইলেন। 

রাজোবাচ।, 

ভে! ভোঃ পণ্ডিতাঃ শ্রায়তাং মম বচনম্, 
অস্তি কশ্চিদেবস্ত,তে। বিদ্বান যে! নম পুভ্রা- 
ণাং নিত্য ুন্মার্থগামিনা মনধিগতশাস্ত্রাণ| 
মিদানীং নীতিশাস্ত্রোপদেশেন পুনজন্ম 
ব্শরয়িতৃং সমর্থ 2 ॥ 

অনন্তর রাজ। টা অপ্টো পণ্ডিত খণ ! 
আমার কথ! শ্রবণ করুন। এমত পণ্ডিত কেহ আছেন 

খুন নিত্য বিপথগামি অবিদিত শা আমার প্লত্রঃ 
দি দগকে নীতিশাস্ত্রোপদেশ দ্বার! পুনরায় জন্ম 
করাইতে নর্থ হন। 



১ নিত্রলাভ | 

বতঃ। 
*কাচঃ কাঞ্চনসংসর্গা, স্বত্তে মারকতা ছুঃতীঃ | 

তথা সৎ সমিধানেন, মুখে বাতি প্রবীণতাং ॥৩৬॥ 
যেহেতুক যেমন কাঞ্চন সংবর্গেতে কাচও মরকত 

মণর ছু;তি ধারণ করে তেমন পণ্ডিতসন্সিধানেতে 

মুখও প্রবীণন্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৬ 

উক্তৃপ্। 
হীয়তে হি মতিষ্তাত, হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ। 
সমৈশ্ট নমতামেতি,বিশিষ্টৈশ্চ বিশিই্তাং ॥৩৭। 
পণ্ডিতদের কথ।ও আছে । হীনলোকফেরদের 

সহ বাসেতে মঙ্ডি হীন। হয়, স্ব সমান লোকেব- 
দের সহিত বাসেতে মতি সমতাকে পায়, আর 
উত্তম লোকেরদের না অবস্থানে নতি উত্তম 

ইয় ॥ ৩৭॥ 
অত্রাস্তরে বিফুশর্নাম! 1 পণ্ডিতঃ সকল 
নীতিশাস্ত্রতত্বজ্ে। বৃহস্পতিরিবাত্রবীৎ দেব- 
মহাকুলসক্ষ্তভা এতে রাজপুত স্তম্ময়॥ 
নীতিং গ্রাহয়িতুং শক্যন্তে। 
ইহার মধ্যে বৃহস্পতিতুল্য সকল নীতি শীক্সের 

যখার্থজ্ঞাত। বিষ্তশর্্মা নামে এক পণ্ডিত কহিলেন 
মহারাঙ্গ! এই 'রালপুজের। নৎকুলোন্ডিবঃ এই 
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হ্েত্রুক মি ইহা দিকে নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করাইতে 
পনি। 

যতঃ। 
নাদ্রব্যে নিহিত! কাচিৎ ক্রিয়। ফলবতী 
ভবেৎ। ন ব্যাপারশতেনাপি,শুকবৎ পাঠ্য- 
তে বকঃ॥ ৩৮॥ 
যেহেভুক কোন ক্রিয়া অস্কানে পতিতা হইলে 

ফলবতা হয় না তাহার প্রমাণ, নানাএ্রকার বন্ত্রে- 
তেও বক কখন শুকপন্ষের ন্যায় পড়ে না ॥৩৮॥ 

অন্যঙ্চ। 

অন্মিংস্ত নিগু ণং গোত্রে,নাপত্যনুপজায়তে। 
আকরে পছ্রাগাঁণং, জন্ম কাচমণেঃকুতঃ ॥৩৯॥ 
আর এগ্সোত্রে নিগুণ সন্তান জন্মে না, যেহেতুক 

পল্মরাথমণির আকরে কাঁচিষণির জন্ম কোথায়? 7৩৯ 

অতোইহং ষণ্মাসাভ্যন্তরে তব পুন্রান্ নীতি- 
শীস্্রাভিজ্জান্ করিষ্যামি। 
অতএৰ আম ছয় মাসের মধ তোমার পুক্র- 

দিকে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ করিব । 
রাজ! সবিনয়ং পুনক্ুবাদব। 

রাঁজ। পুনব্বার বিনম্ব পুর্ধক কহিলেন । 

কীটোইপি সুম্নঃলঙ্গা, দারোহতি তং 



১৬ 'নত্রলাভ' 

শিরঃ। অশ্মীপি যাতি দেবহং, সহডিঃ 
'নুপ্রতিত্তিতঃ 7 ৪০॥ 
'পুজ্প সহবাসেতে কীটও সল্লোকের মন্তকে 

আরোহণ করে এবং সল্লোকদের কর্তৃক স্মুপ্রতি- 
চিত প্রস্তরও দেবত্ব পায় ॥ ৪০ ॥ 

অন্যচ্চ। যথোদয়গিরেরউ্রবাযং, সঙ্গিকর্ষেণ 
দীপ্যতে। তথা সৎসন্সিধানেন, হীনবর্ণোইপি 
দপ্যতে ॥ ৪১7 
আর যেমন উদয়াচলস্থ দ্রব্য স্ৃষ্য সমিধানে 

দাপ্টি পায় তেমনি সৎমন্গিধানে হ নবর্ণও মগ 
পায়॥৪১। 
তদেতেষ। মস্মতপুক্রাণাং নীতিশাস্ত্রোপড- 
শার ভবন্তঃ প্রমাণ মিত্যুক্তধ তস্য বিষ্ু- 
শম্মণো বহু মান পুরঃসরং পুজ্রান্ নমপি- 
উট 

ই হেতুক এই আমার পুত্রের'দগের "নীতি 
রা তোমরাই প্রমাণ হইলে 
ইহ1 কহিয়া সেই বি শম্মার বহু সম্মান পুবক 
সন্থানদিগকে সন্পণ করিলেন । 

অথ প্রাসদপুষ্ঠে সখোপবিষ্টানাং রাজ পুন্রা- 
'শাং পুরস্যাৎ প্রস্থ বক্ষমেণ সপশ্চিতোহ্ব্রকীত। 
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অনন্তর প্রাসাদের উপর সুখেতে উপবস্ট 
রাঁজপুত্রদগণের সম্মখে প্রস্তাব ক্রমে সেই পণ্ডিত 
কহিলেন। | 

কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন, কালোগচ্ছতি ধীমতাং। 
ব্যসনেন চ মুর্খ ণাং, নিদ্রয়া কলহেন চ॥ ৪২ ॥ 

+ কাব্যশাস্ত্রের আমোদেতে প'গুতেরদের কাঁল- 
যাপন 'হয়, ব্যসন অর্থাৎ স্ত্রী ও দুঢত ও পান ও বৃগ। 
পর্যটন ও মৃগ্রয়। এবং দিবসে নিদ্রা ও কলহ এই 
সকালতে মখদের কালযাপন হয় ৪৫২ 

তন্ভৰ তাং বিনোদার কাককুন্মাদীনাং বিচি- 

তং কথাং কথয়ামি। 
সেই হেতুক তোমাদের আনোদের নিনিষ্তে 

কাক কৃপ্মাদির বিচিত্র কথা কহি। 

রান্জপুত্রৈরুক্তং কথ্যতাং 
রাজ গুত্রের! কহলেন ক্ছন্। 

.. বিস্কুশর্দ্মোবাচ যুয়ং শৃখুত। 
বিষিঃ, শম্মা ব.ভতেছেন রাজপুত্রের। শুবণ করুন। 

সম্প্রতি মিত্রনাভঃ প্রস্ত যাতে বস্তাসাদ্যংধলোকঃ। 
সল্প ১ মত্রপাত প্রস্তাব করি) যাহ হার 215০ 

মেঁতে এই জকি 

খ 



৫৮ মিত্রলত। 

অবাধন| বিত্বহীনা,বুদ্ধিমস্তঃ সথহত্তম্ঠুঃ। সাধ 
র্ত্যাণ্ড কার্ধ্যাণি, কাক কুন্ম হৃগাখবঃ 08৩) 
' কাক ও কর্ম ও বগ ও মুষক ইহারা উপায় 

৮৮৮ অথচ ধন হীন হইয়1ও বুদ্ধিমস্ত! ও পরস্পর 
সৌহ্হদা প্রযুক্ত শীন্ত্র কার্য; সধন করে ॥ ৪৩ । 

রাজপ্জ। 1 উচুঃ কথমেতৎ। 
রাঁজপুজ্রের। কহিলেন এ কি গ্রকার ! 

বিষ্ণশর্মোবাচ। 

খিষঃ, শরম] কহিলেন । 

অর্থস্ত গোদাররী তীরে বিশালঃ শাল্সলীতরুঃ 
তত্র নানাদিপ্দেশাদাগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো- 
নিবসন্তি। 

গ্োদাবরী তীরে এক বড় শাম্মুলী বৃক্ষ থাকে 
এই বৃক্ষে নান দিগ্ দেশ হইতে আসিয়। পক্ষির। 

বাত্রিকালে বাশ করে। 

অথ কদাচিদ্িবসন্ধায়াং রাত্রৌ অস্তাচলচুড়াব 
লম্িনি ভগবতি কুমুদিনীনায়কে চন্দ্রমসি 
লঘু পতনকনানা বারসঃ প্রবুদ্ধঃ কৃত্বাস্তম্বি 

' দ্বিতীয় “মটস্তং ব্যাধমপশ্থ্যৎ তমৰলোক্যা- 
চিন্তয়ৎ অদ) প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতং 



$ 
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নজানেকিমনভিমতং দর্শযিষ্যতি ইত্যুক্ত| 
তদ্মুনরণ ক্রমেণ ব্যাকুলশ্চলিতঃ। 
অনন্তর কোন দিন রাত্রি শেষে কুমুদিনী নায়ক 

মিশাকর অস্তাঁচল চড়াবল্বী হইলে অর্থাৎ অস্ত 
গ্রেলে পর লঘঘুপতনক নামে কাক জাগ্রৎ্ হইয়] 
দখিল এক ব্যাঁধ দ্বিতীয় ঘমের ন্যায় ভ্রমণ করিতে- 
ছে। তাঁহাকে অবলোকন করিয়। কাক চিন্তা করিতে 

লাগিল অদ) প্রাতঃকালেই অমঙ্গল দর্শন হইল, 
ন| জানি,কি অমজল দেখাইবে, ইহ কহিয়া ব্যাশ 
কুলচিন্ত হইয়। ব্যাধের পশ্চাৎৎ চলিল। 

যতঃ। 
শোকস্থানং সহত্্াণি, ভয়স্থানং শতানি চ। 
দিবজে দিবসে মুঢ, মাবিশত্তি ন পণ্ডিতং॥88॥ 
যেহেতৃক শোকস্থান সহস্২ এবং ভয়স্থান শত 

,আছে, ইহার! প্রত্যহ মূঢুলোককেই অভিভব করে, 
পিতের কিছু করিতে পাচর ন1॥ 8৪. 

অন্যাচ্চ |! * 

বিষয়িণামিদমবস্থ্ং বন্তব্যং। 
আর বিষায়দের ইহা! অবশ্য কর্তব্য! 

উ্থায়োথায় বোদ্ধব্যং, মহন্তয়মুপস্থিতং। মরণ ঠ 
ব্যাধি শোঁকানাং কিমদা নিপতিষ্যাতি 1৪৫ ॥ 



২০ মিশ্রলাভি। 

কোন প্রকার মহৎ ভয় উপস্থিত হইজে উঠিয়া, 
বিবেচল! করিবে মরণ, ব্যখি ও শোক ইহার মধ্যে 
অদঠকি পড়বে ?11188 ॥. 

অথ তেন ব্যা্ধেন তণ্ড.লকণান্ বিবীর্ধয জালং 
বিস্তীর্ণ । সচ প্রচ্ছন্সো ভূ্বা স্থিতঃ। অন্দি- 
ম্নেব কালে চিত্রগ্রীব নামাকপোতরাজঃমপারি 
বারোবিয়তি বিসর্পং স্তাংস্তগুলকণানবলো- 
কয়ামান। ততঃ কপোতরাজ স্তগ্ুলকণ- 
লুবন্ধান্ কপোতান্ প্রত্যাহ কুতোহত্র নির্জনে 
বনে তণ্ড,লকণানাং সস্তব স্তন্নিকপ্যতাং তাবৎ। 
অনস্তর সেই” ব্যাধ তগু,ল কণ! ছড়াইয়া এবং 

জাঁল বিস্তীণ” করিয়া আপনি ল্লঙ্কাম়্িত থাকিল। 
এই কালে চিত্রগ্রীব নামে কপোতরাজ পরিবার 
সহিত আকাশ পথে ভ্রমণ কর্িতে২ সেই তল কণ 
সকল অলোকন করিল পরে কপোতরাঁজ তগ্ড.ল 
কথালোতি কপোতদিণকে কহিল কি জপে এই 
নিজ্জরন বনে তুগু$ল কণা আসিল তাহা নিরূপণ কর। 

ভদ্রমিদং ন পশ্থামি, গ্রায়েণানেন তণ্ল- 
_ কণলোত্বেনাম্মাভিরপি তথা ভবিতব্যং | 

এ ভাল দেখিতেছি না, বোধ হয় এই তু, ] 
কগার কোতে আমরাও প্রায় তেমনি ইইক। 
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কম্কণত্্য ভু লোতেন, ময়ঃ পক্ষে সুছুত্তরে। বৃদ্ধ 
ব্যাম্দ্রে সংপ্রাপ্ত ই, পথিকঃ সংমতে তাঁষথা 18৬। 

যেমন কস্কণের লোভে দুস্তর পঙ্কে মণ্প 
পথিক একটা বৃদ্ধ ব্য'ঘ্ব কর্তৃক প্রাপ্ত হইঙ্ক! মরি- 
ছিল ॥ ৪৬৪ 

কপোতা উচুঃ কথমেতৎ | 
কপোতেরা জিজ্ঞামিল এ কি প্রকার ? 

সোইব্রবীৎ। 
কপোতরাজ কহিল। 

॥অহদেকদা দক্ষিণারণ্যে চরমগশ্থযৎ একে বৃদ্ধো 
ব্যান্্রঃ ্লাতঃ কুশহত্তঃ সরস্তীরে ব্রতে ভে। 

. ভোঃপাস্থ ইদং স্থুবর্ণকন্কণং গৃহ্ৃতাৎ। ততো 
লোভাকুষ্টেন কেনচিৎ পান্থেনালোচিতং 
ভাগ্যেনৈতৎ সস্তবতি কিলুন্সিশ্নাত্মসন্দেহে 
প্রবৃত্তি নন বিধেয়।। 

আমি এক সময় দক্ষেণারণ্যে ভ্রগ্নণ করিতেং 
দেখিলাম এক বৃদ্ধ ব্যাস্ত স্নান করিয়া কুশহস্ত হইয়া 
সরেঙবরের তীরে দড়াইয়। কহিতেছে জে পথিক! 
এই স্থবণ“কম্বণ গ্রহণকর | পরে.লোভী কোন পথিক 
মনেং বিবেচনা করিল ভাগ্যক্রমে এতাদুশ'লাভ 



ঘ*. শিত্রলাভ। 

হয় কিন্তু এ বিষয়ে প্রাণের সন্দেহ, ইহাতে গুবুন্ত 
কর্তব্য নয়। 

| যতঃ। 
অনিষ্টাদিষ্টলাভেইপি,ন গতভির্জায়তে শুতা। 
ঘত্রান্তে বিষমংনর্গোইমৃতং তদপি মৃত্যবে 8৪৭ 
যেহেতু অনষ্ট হইতে ইঞ্ড লাভেও ম্্ষল' হয় 

না, যেমন বিষের দংনর্গ থাকলে সে অনৃতগ্ড' 
মরণের নিমিত্ত হয়॥ ৪৭ ॥ 

কিন্ত সর্ধত্রার্থীর্জনে প্রবৃত্বিঃ সন্দেহএব। 
কিন্তু সর্বত্র ধনে পাজ্জনে প্রবৃত্তি সন্দেহেতেই হয়। 

তথাচোক্তং | 

ন সংশয় মনারুহ্, নরোভদ্রাণি পশ্টতি | সং 
শয়ং পুনরারুহ্, ষি জীবতি পশ্থাতি ॥ ৪৮ ॥ 
পঞ্ডিতেরও এই প্রকার কহিয়াছেন সংশয়ে 

খসরোহণ ন। করিয়। মহুষা মঙ্গল দেখে ন। কিন্ত 
সংশয়ে আরোহণ করিয়। যদি বাঁচে তবে মঙ্গল 
দেখো ৪৮৭ 

তন্ত্রিকপর1মি তাবৎ । প্রকাশং ব্রুতে কুত্র 
* তব কম্কণং | 

অতএব নিরূপণ করি। পরে গ্রকাশ করিয়। 
কহিল তোন।র কম্কন কোথায়! 



হিতোপদেশ। ৩ 

'ব্যান্ট্রোহস্তং প্রপার্ধা দর্শয়তি। 
ব্যান হস্ত বিস্তার করিয়া দেখাইল। 

পান্থোইবদৎ কথং মারাত্মকে ত্বয়ি বিশ্বাসই । 
অনন্তর পথিক কহিল তুমি হিংস্ক কি প্রকারে 

তোমাতে বিশ্বাস করিতে পারি। 

ব্যাস্উবাচ। 
ব্যঘ কহিল। 

শ্ণুরে পান্থ! প্রাগেৰ যৌবনদশায়ামহমতি দু- 
বৃত্বোইন্মি'অনেকগোমানুষাণাং বধান্সে পুত্র 
'হৃতা দারাশ্চ, বংশহীনস্চাহং, ততঃ কেনচিদ্ধা- 
শ্িকেণাহমাদি্ঃ। 

গুন রে পথিক! পুর্বকীলে যৌবনদশাঁতে আনি 
অতি ভুবৃত্ত ছিলাম, অনেক গো ও মন্তুষাদিগের বধ 
করাতে আমার পুত্র ও স্ত্রীসকল মরিয়াছে, আমি 

"বংশৃহীন হইয়াছি। সংগ্রতি কোন ধার্মিক আমাকে 
কহিলেন, 

দান ধন্মাদিকঞ্চরতু ভৰান্, তাঁুপদেশাদিদানী 
মহং আানশীলে! দাতা বৃদ্ধোগলিতনখদস্তো ন 
কথং বিশ্বাসভূমিং | 

তুমি দান ও ধর্মাদি আঁচরণ করহ। এ উপ- 



১৪ মিত্রলাত। 

দেশে এখন আসি স্লীনশীল, দাতা, বৃদ্ধ শু গলেত- 
নখদন্ত হইয়াছছি, ইহাতে কেন বিশ্বাস স্থান নাহই। 

রঃ যতঃ। 
ইজ্যাধ্যয়নদালানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষম। 
অলোত ইতি মার্সোইয়ং,ধর্মস্চাগ্রবিধঃ স্মৃতঃ18৯। 

যেহেতুক যজ্ঞ, দান, অধ্)য়ন, তপন্যাঃ মতা, 

ধতি, ক্ষমা ও অলোভ এই অষ্ট প্রকার ধর্শের 
পথ ॥ ৪৯) 

তত্র পুর্দশ্চতুবর্গে দণ্তার্থমপি সেব্যতে।উত্ত- 
রম্ত চতুর্বর্ো, সহাত্মঙ্ঠেৰ তিষ্ঠাতি ॥ ৫*॥ 
তাহার মধ্যে পুর্ব চতুষ্টয় দস্তের নিমিত্তেও সেব1 

করে কিন্তু উত্তর চতুষ্টয় হাতেই থাকে ॥ ৫০ ॥ 

মম চৈতাবান্ লোভবিরাহো যেন স্বহস্তস্থমপি 
স্থবর্ণ কঙ্কণং ষশ্ঘৈ ক্মৈচিদ্দাতুমিচ্ছামি তথা- 
পি ব্যাস্ত্রো মান্ুষং খাদতীতি লোকাপৰাদে! 
ছুর্নিবারঃ । 

আমার এমনি লোভ বিরহ হইয়াছে যে আপন 
হস্তস্থিত.স্থুবণ“কম্কণ ষে কোন লোককে ছিতে ইচ্ছ। 
করিতেছি তথাপি বাধ মাস্ষ খায়। এই অপ- 
বাদ লোকে জছে। পিবারণ কর। যায় না। 



হিতে পদেশ। 5৫ 

বতঃ। 
গতানুপতিকোলোকঃ, কুডিনীমুপদেশিনীধ। 
প্রমাঁণয়তি নে ধন্মে, যথা গোত্মমপি ভ্বিজং8৫১। 

যেহেতু কুর্টিনী উপদেশিনী হইলেও ধারাবাহিক 
দোকের! ধন্ম বিষয়ে,তাহার কথা প্রমাণ করে ন! 
ফেমণ গোক্া ব্রাহ্ধণকে প্রমাণ করে না তহ্ৃৎ॥৫১ ॥ 

_ ময়। চ ধর্বশান্ত্রাণ্য ধীতানি, শৃণু। 
আমি ধশঙ্মশাক্ত্র পড়িয়াছি। শুন। 

প্রাণ! যথাত্মনোভীই, ভূতনামপি তে তথা। 
আম্মৌপম্যেন ভূতানাং, দয়াং কুর্বস্তি সা- 

* ধবঃ 8৫২ 
আপনার প্রাণ যেন ইহ্ট, সকল জীবের প্রাণও 

তেমনি ইন্ট হয় অতএব সাধু লোকের! আপনার দু- 
স্টান্তে মকল জীবের প্রতি দয়! করিয়। থাকেন ॥৫২। 

| অপরঞ্চ। 

ঞ্রভ্যাখ্যানে চ দানে চ, সথখভুহখে প্রিয়া 
প্রিয়ে। আনৌপম্যেন পুরুমঞ্প্রমাণমধি- 
গচ্ছতি ॥ ৫৩॥ 
অগ্নর নিষেধ করাতে যাচকের যে অপ্রিয় ছুঃখ 

এবং দান দেওয়াতে যে প্রিয় সুখ হয়, সৎপুরুষে- . 
র। আত্ম দুষ্টান্তেতে তাহার প্রমাণ জানেন ॥ ৫৩| 



ই মিত্রল।ভ | 

অনযচ্চ। 

'মাতৃবৎ গরদারেষু, পরদ্রব্যেধু লোইুবৎ। 
আত্মবৎ সর্বভূতেযু যঃ পশ্ততি স পণ্ডিতঃ1৫8) 
এবং যে লোক পর স্ত্রীকে মাতার ন্যায় ও পরের 

দ্রব্যকে শুক্ষমৃৎ্পিণ্ডের তুল্য এবং সকল জীবকে আ- 
পনার লমান দেখে সেই পণ্ডিত ৫৪ 

তঞ্চাতীব দর্গত স্তেন তুভ্যং দাতুং সযত্বোইহং। 
তুম অতি দরিদ, একারণ তোমাকে দিবার 

নিনিত্ত খত্ব করিতেছি । 
তথাচোক্তং। 

পণ্ডিতের[ও 'এই প্রকার কহিয়াছেন। 

দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়, মা প্রষচ্ছেশ্বরে ধনং। 
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং, নীরুজম্য কিমৌষ- 
ধৈহ ॥ ৫৫ ॥ 

হে যুখিষ্টির! দরিদ্ লোককে গ্রতিপালন্ কর” 
খনিকে ধন দিও না,রোগির উঁষব পথ্য হয়ঃ অরো- 

থির উষধে কি প্রয়োজন ?॥ ৫৫ ॥ 

অঞ্থিচ। দাতিব্যমিতি যদ্দানং, দীয়তেইুপ- 
কারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে, তদ্দানং 
সান্বিকং বিছুঃ 8 ৫৬ ॥ 



হিতোপদেশ। 

অপর দেওয়! উপযুক্ত ইহ! মনে করিয়। কাশ্যা- 
দি তীর্থে গ্রহণাদি কালে অগ্সিহোত্র্াদি পাত্রে জন্ু- 
পকারিতে যে দান করা, পগ্ডিতের।' সেই দধনকে 
সাত্তবিক করিয়া জানেন ) ৫৩ ॥ 

তদত্র সরনি স্বাস্বা স্বর্ণ কঙ্কণং গৃহাণ। 
অতএব এই. নরো বরে স্সাঁন করিয়] স্ুবণ কন্ধণ 

এাহণ করহ। 

ততো! যাৰদসৌ তদ্বচঃপ্রতীতো লোভাৎ 
সরঃস্মাতুং প্রবিশতি ভাবন্মহাপক্কে নিমরঃ 
পলারিতুমক্ষমঃ। পক্ষে পতিত দৃ ব্যা- 
ঘ্বোইবদৎ অহহ ! মহাপন্ষে পতিতোইসি, 
অতত্্বামহ্মুথাপরা মীত্যুক্1 শনৈঃ শনৈরু- 
পগম্য তেন ব্যাস্ত্রেণ ধৃতঃ স পান্থেইচিস্তয়ৎ। 
অনন্তর যখন পথিক তাহার বাকেতে প্রত্যয় 

করিয়া লাোতেতে আসান করিবার নিমিত্ত সরো- 
বগলে প্রবিষ্ট হইল তখন মহা পঙ্কে মগ্ন হওয়াতে 
পলায়নে অসমর্থ হইল । পঞ্ষে, প্লতিত পথিককে 
দেখিয়! ব্যাত্ব কহিল আহা দুর্গম পক্কে পড়িলে ! 
শআমিপতোমাকে উঠাই, ইহা কহিয়] ধীরেখ নিকটে 
গিয়। তাহাকে ধরিল 1 তখন ব্রাহ্মণ চিন্ত। করিতে) 
লগিল। 



ও মিত্রল!ভ 1 

ন ধন্মশান্ত্রং পঠতীতি কারপং,। নগ্ভাপি 
এবদাধ্যয়নং ভুযাত্মনঃ। স্বভাবএবাত্র তথা- 

তিরিচ্যতে, যথা! প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ8€৭। 
দুরাজ্সার ধর্মাশাস্ত্রের পাট ও বেদের অধ্যয়ন 

ধর্টিষ্ঠ হওনের কারণ হয় না, কিন্তু গরুর দুগ্ধ স্ব- 
ভাঁবতঃছথ যেমল মধূর হয় তেসনি স্বভাব অভ্িরিক্ 
হয় 7৫৭॥ | 

কিঞ্চ। 

অবশেক্দিয়চিত্তানাং, হস্তিকান মিব ক্রিয়। 

দুর্ভগাভরণ প্রায়ো, জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং 
বিনা ॥ ৫৮ ॥ 
অপর যাহারদিগের মন ও ইক্জরিয় বশীভূত 

নয় তাহারদিগের ক্রিয়া হস্তির স্ানের ন্যায় 
সর্বাঙ্ত সম্পূর্ণ হয় না। আ'র ছূর্তরথ! স্ত্রীর অলঙ্কা- 
রের ন্যায় বিনা ধর্মন্ুঙজীনে জ্ঞান ভার আত্র। ৫৮. 

তন্ময়। দ্রং ন কৃতং-বদত্র মারায্সকে বিঃ 
শ্বানঃ কৃতঃ$ * | 

অতএব আহি জারংতাক ব্যাত্ছে বিশ্বাস করি 
তাল করিলাই। : | 

শার্ষিণাঞ্চ নদীনাঞ্চ, নখিনাং শম্ত্রপাণিনাং। 
বিশ্বাসে নৈব কর্তব্যঃ, স্ত্রীযু রাজ কুলেযু চ 8৫) 



হিতোপদেশ। ২৯ 
সেইরূপ পণ্ডিতেরদিণের কর্তৃক কত আছে 

শৃক্ষী ও নদী ও নখীও শত্ত্রধারী ও স্ত্রী ও রাজঝুল 
এ নকলে কদ[চ বিস্বান কর্তব্য নহে ॥৫৯॥ 

' ' অপরঞ্চ। 

সর্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে, স্বভাব! নেতরে গুণ!2। 
'অতীত্য হি গুণান্ সর্বান্, স্বভাবে মু্ছি 
বর্ততে ॥ ৬০॥ [ 
অপর মকলেরি স্বভাব পরীক্ষ। অবশ্য করি- 

বেক অন্য গুণ পরীক্ষ] করিবেক না যেহেতুক স্বভাব 
সকল গুণকে অতিক্রমণ করিয়1 মস্তকে থাকে ৬৭ ॥ 

অন্যচ্চ । 

সহি গগণবিহারী কল্মষধ্বংসকারী, দশ 
শত করধারী জ্যোতিষাং 'মধ্যচারী। বিধু- 
রূপি বিধি ফোগাক্লাস্তাতে রাহুণাসৌ,লিখি- 
তমপি ললাটে প্রোজ্ঝিডুং কঃ লমর্ণঃ ॥ ৩১৫ 
গার আকাশবিহারী পাপনাশকারী ' সহ্স 

রশ্মিধারী জ্যোতিন্মধ্যচারী চক্র, দ্বৈকযোকখেতে 
রাহ কর্তক গ্রস্ত হন, জঅতগব কপাজে যে লিখিত 
থকে তাহ! থণ্ডিতে কে শক্ত হয়।৩১॥ ূ 
ইতি চিন্তুয়নেবামৌ ব্যাম্ত্রেণ ব্যাপ!দিতই 
খাদিত৮5 | 



৩০ মিত্রলাভ। 
এই প্রকার চিন্তা করিতে এঁ পঞ্চ ব্যান 

কর্ণ ক ধত ও ভক্ষিতত্হইল। 
অতোহ্হং ব্রবীমি কষ্কণস্য তু লোতেনে- 
ত্যাদ্দি। অতঃ সর্কথ।' অবিচারিতং কর্দ্ম ন 
কর্তব্যমিতি 1. 

অতএব আমি কহি কঙ্কণের লোভে যেমন 
পথিক পঞ্কে মগ্ন হইয়া মরিয়াছিল ইত্যাদ্ি। এই. 
কারণে সর্বপ্রকারে অরিচারিত কর্পা কর্তৃব হয় না| 

যতইঃ। 
স্ুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণ$ স্থৃতঃ, সুশানিতা জী 
নৃপতিঃ স্থমেবিতঃ। সুচিন্ত্য চোক্তং সুবি- 
চার্্য বৎকৃতং, স্থদ্ীর্ঘ কালেইপি ন যাতি 
বিক্রিয়া ॥ ৬২॥ 
বেছেতুক বিলক্ষণ জীর্ণ অঙ্গ ও উত্তম.পগিত 

পুত্র ও অতিশয়'বশীভূত স্ত্রী ও ্ুসেবিত রাজ] 
ও বিলক্ষণ বিচার করিয়! যাহা কর। যায় এসকল 
বহুকালেও বিকার পায় না ৬*॥ 

এতদ্বচনং শ্রুত্বা কশ্চিৎ কপোতঃ নদর্প মাহ 
আদকিমেবনুচ্যতে। 

এ কথা শুনিয়! কোন কপোত দর্পকরিয়। কহিল 
অ।ঃ একি কহতেছু 2 



হিতভোপদছেশ। ৩১ 

বৃদ্ধহ্ড বচনং গ্রাহ, মাপৎকাঁলে স্থ,পস্থিতে। 
সর্ধত্রৈবং বিচারেণ, ভোজনে নপ্রবর্ততে /৬৩॥ 
আপতকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য 

গ্রাহ্য হয় আর অন্য সময়েও বিচারক্রমে গ্রাহ্য 

কর। যায় কিন্ত ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। ৬৩॥ 
বতঃ। 

শঙ্কাতিঃ সর্কমাক্রান্ত, মন্তং পানঞ্ ভূতলে। 
প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্তব্যা, জীবিতব্যং কথং নুবা ॥৩৪। 

যেহেতুক পৃথিবী মণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি 
আশঙ্ক। দ্বারা ব্যাপ্ত আছে? তাহাতে কোথায় প্র- 
ধৃন্ত কর! ঘাইবেক ?কি প্রকায়েই বা জীবন ধারণ 
হহবেক 11 ৬৪ 

তথাচেক্তিং। 

ঈর্ধী ঘৃণী ত্বসন্ধ্ঃ, ক্রোধনো নিত্যশক্ষিতঃ। 
গরভাগ্যোপজীবী চ, ষড়েতে দুঃখ ভা 
প্রিনঃ ॥ ৩৫ ॥ 

সেই প্রকার প্ডিভের! কৃহির্ীছেন ঈর্ষাবিশিষ্ট 
ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্বদ| সশঙ্ক আর 
'পরতাগ্বে)াপজীবী, এই ছয় জন ছুঃঞ্চভা গণ হয়।৬৫|। 

এতচ্ছুত্বা মর্কে কগোত স্তত্রোগবিই্ামী 



৬২ মিত্রলত। 

ইসা শুনিয়। সকল কপোত সেই স্থানে উপবিষ্ট 
হইল 

যতঃ। 
সুমহাজ্তাপি শাস্ত্রানি। ধারয়ন্তো বহুআ্তা2। 
ছেস্তারঃ সংশন্সানাঞ্চ, ক্রিশ্থান্তে লোভমো- 
হিতাঃ॥ ৬৩ & ৰ 

যেহেতুক পণ্ডিতের মহাশান্র জানিয়াও আর. 
সংশয়ের ছেদন কর্তা হুইয়াও লোভে মুগ্ধ হুইয়। 
ক্রেশ শ্রাপ্ত হয়েন ৬৩।। 

অআগ্চ্চ। 

লোভাৎ ক্রোধঃ গ্রভবতি, লোভাৎ কাম 
প্রজায়তে। লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চঃ লোভ ঃ 

পাপন্য কারণও ॥ ৬৭ ॥ 
লো হইতে ক্রোধ, হয় €লাভ হইতে কাম 

জন্মে, লো হইতে মোহ ও নাশ হয়, নি 
পাপের কারণ ॥ ৬৭ । 

অনন্তরং ,নর্রর জালনিবদ্ধা বভূবুঃ । তে 
যস্য বচনাত্ত্রাবলঙ্থিতা স্তং সর্কে সী 
পরে সকলেই, জালে বদ্ধ হইল অনন্তর যাহার 

বাঁকাতে সেস্থান অবলম্বন করিয়াছিল তাহাকে 
মকলে তিরক্গার করিতে লাগিল। 



হিতোপদেশ। ৩৩ 
ষতঃ। 

ন গণস্যাগ্রতে। গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্যে নমৎ কলছু। 
যদি কার্য্যবি পত্তিঃ স্যন্স,খর স্তর হন্যতে॥ ৬৮ । 

যেহেতুক সকলের অগ্রে যাইবে ন কেননা কার্ষ্য 
সিদ্ধ হইলে সকলেরি সমন ফল, কিন্যদ কার্ষে বিদ্ব 
হয় তবে প্রধান ব্যক্তি দেব ভ। রা হয় ॥ ৬৮ ॥ 

তথাচোক্ত 

 আঁপদাং কথিতঃ পন্থা? ইনি গামমংযমঃ | 
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো, যেনেষ্টং তেন গ- 
ম্যতাং ॥৬৯॥ 
সেই প্রকার কথিত আছে ইন্দ্রিয় সকলের যে 

দর্যন না কর। তাহাই বিপন্তির পর্থ আর তাহারদিখের 
যে দমনকর! তাহা সম্পত্তির পথ, এখন যে পথে 
ইচ্ছা সেই পথে যাও ॥ ৬৯॥ ' 

তস্ত তিরস্কারং শ্রস্ব| চিত্রগ্রীব উবা 'চ নায়মস্তয 
'দোষঃ। 

তাছার অপমান শুনিয়া চিত্রগ্রীৰ কছিল ইহার 
এদোষনয়। ৃ 

ৃ যতঃ। 
আপদামাপতন্তীনাং, হিতোহপন্রয়াতি হে- ৰ 



৩৪. মিত্রলাভ। 
তুতাং। মাতৃজঙ্ঘাহি বৎসস্ত, স্তম্ভীভবতি 
বন্ধনে ॥ ৭০। 

মেহেতুক হিতও পতনশীল আপদের কারণ 
হইয়াথাকে যেঘন মাতার জঙ্ঘ! ও বসের বদ্ধণ্র 
নিমিত্ত স্তস্ত হয় | ৭০ ॥ 

অন্যচ্চ। 
স বন্ধু ধোবিপন্নীনা,মাপদুদ্ধরণক্ষমঃ | নতু ভীত- 
পরিত্রাণ বস্তুপালস্তপপ্ডিতঃ ॥ ৭১॥ 
আর বিপদ্যাস্ত লোকের আপদ উদ্ধার করিতে 

যে যোগ” সেই বন্ধু, ভীতব্যক্তির পরিজ্রাণের নিষিত্ত 
ধনগ্রহণে পণ্ডিত লৌককে বন্ধু বলে ন1॥ ৭১1 , 
বিপৎকালে বিম্ময়এৰ কাপুরুষলক্ষণৎ তদত্র 
ধৈর্য্যমবলম্থ্য গ্রতীকারশ্চিন্ত্যতাং । 
বিপৎকালে বিল্ময়াপন্ন হওয়া কাগুরুষের লক্ষণ 

সেই হেতুক এসময়ে ধৈর্য অবলম্বন করিয়! উপায় 
চিন্ত। করহ। 

যতঃ। 
বিপদ ধৈরয্যমধাত্যুদয়ে ক্ষমা, 1, সদসি বাফ্পটুতা 
'যুধি বিক্রমঃ। যশনি চাঁভিক্ুচি ব্যসনং শ্রদতৌ, 
গ্রকৃতিসিদ্বমিদং হি মহাজনাং।॥ ৭২। 

যেহেতুক বিপশকাঁলে ধৈর্য, বৃদ্ধিকালে ক্ষমা, 



হিতোপদেশ। ৩৫ 
সতাঁতে বাযক্র পটুত। যুদ্ধে পরাক্রম, আর যশেতে 
অভিরুচি, শাস্ত্র শ্রবণে আসন্তিং এই সকল উল্লম 
লোকেরদিখের স্বতাব সিদ্ধ হয়। ৭২ | রি 

সম্পদি যস্য ন হর্ষো, বিপদ্দি বিষাদে! রণে চ 
ধীরত্বং। তং ভূবনত্রয়তিলকং, জনয়তি জননী 
স্থতং বিরলং ॥ ৭৩॥ 

বাহার সম্পহকাঁলে আহ্লাদ হয় ন'বিপতংকাঁলে 
বষাদ হয় নাও যুদ্ধেতে পাণ্ডিত্য থাকে এখন ত্রিভূবন- 
শ্রেষ্ঠ পুত্রকে জননী অত্য্প প্রসব করেন ॥ ৭৩।। 

অনাচ্চ। , 
ষডদোষাঃ পুরুষেণেহ, হাতবযা ভূতিমিচ্ছতা! 
নিদ্র! তন্দ্র। ভয়ং ক্রোধআলস্যং দীর্ঘস্ুত্রিত| 1৭8॥ 
আর এশ্বর্যোচ্ছু পুরুষ শিদ্র। তত্র! তয় ক্রোধ 

আলগ্য এবং" অল্পকালমাধাক্রিয়া বহুকালে কর। এই 
ছহ্না দে।ষ ত্যাগ করিবেক | ৭৪ | 

ইদ্ানীমপ্যেবং ক্রিয়তাং সর্তক চিত্তীভূয় 
জালমাদাঁয় উভ্ডীয়তাং। | 
এখনও ইহা কর অকলে এক চিত্ত হইয়। জাল 

লইয়া উড়। 



৩৬ মিত্রসাভ। 
যতঃ। 

হঙ্পানামপি বস্তু নাং, নংহতিঃ কাধ্যসাধকা। 
করি নতৃমাপন্নৈ, বরধ্যস্তে মত্বদত্তিনঃ ॥ ৭৫ ॥. 

যেহেতুক তুচ্ছ, বস্তুরও, যে নমূহ, তাহাতেও কার্য 
সাধন হয়, যেমন রজ্জত্ব প্রাপ্ত হইলে তৃণ সমুহ কতৃক 
মন্ত হস্তী বদ্ধ হয়। ন৫॥। 

ংহতিঃ শ্রেয়পী পুংনাৎ, স্বকুলৈ রল্পকৈরপি। 
তুষেণাপি পরিত্যক্তা,ন প্ররোহস্তি তগুলাঃ ॥৭৬।॥ " 
স্বজাতীয় তুচ্ছ বস্তুর সহিত নিলনও পুরুষের মঙ্গল- 

দায়ক হয়, ইহার সাক্ষী দেখ, তল তুষেতে বিহীন 
হইলে অঙ্কুর হয় না। 

ইতি বিচিন্ত্য পক্ষিণঃ সর্ষে জালমাদায় উৎ- 
পতিতা ঃ। 

ইহা চিন্তা করিয়া সকল পক্ষী 'জাল লইয়| 
উপরে উড়িঙ। 

অনস্তরং সর ব্যাধঃ সুদৃরাজ্জালাপহারকাংস্তানি- 
বলোক্য পশ্চাঞ্ধাবিতোই চিন্তয়ৎ |, 
অনন্তর সেই ব্র্যাধ অতিদূর হইতে জালের অপহা- 

রক এ 'কপোত দিগকে দেখিয়! পস্টাৎ ধাবান হইয়। 
' চিন্তা করিল। 



হিতোপদেশ ।' ৩ 
সংহতান্ত হরন্তীমে জালং মম বিহঙ্গমাঃ। ষ্দাতু 
নিপতিষ্যন্তি বশ মেধ্যন্তি মে তদা। 

এ কপোতের সকলে একত্র হইয়! আমারন্জাল 

হরণ করিয়াছে কিন্তু ঘখন পৃথিবীতে পড়িব তখন 
অবশ্য আমার বশীভূত হইবে । 
তত্ধস্তেষু চক্ষর্বিষয়মতিক্রান্তেষু পক্ষিধু ন ব্যাধো- 
নিবৃত্তঃঅথ লুব্ধকং নিবৃপ্ধং দৃষ্ঠী কপোতা উচুঃ- 
কিমিদানীং কর্ত,মুচিতং । 
তৎপরে সেই পক্ষের ব্যাধের চক্ষ্র দৃষ্টি অতিক্রমণ 

করিলে সেই ব্যাঁধ নিরাশ হইয়! নিবৃত্ত হইল । ব্যাঁধকে 
নিবৃত্ত দেখিয়া কপে!তেরা কহিল, এখন কি কর্তৃব্য। 

চিত্রগ্রীব উবাচ ॥ চিত্রগ্রীৰ কহিল ॥ 
মাত! মিত্রং পিতা চেতি স্বভাবাৎ ত্রিতয়ং হিতং 
কার্্যকারণতশ্চান্যে ভবস্তি হিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭৭ ॥ 

মাত! পিত| মিত্র ইহারা তিন জন স্বভাবেতে 
হিতক)রী হয়েন আর অন্যলোকও কার্য্য কারণ বশতঃ 
হিতকারী হয় ॥ ৭৭ | এ 
তদন্মাকং মিত্রং হিরণ্যকে! নাম” মুষিকরাজে| 
গণ্কীতীরে চিত্রবনে নিবদতি সোইম্মাকং পা" 
শীংশ্চছেৎ স্যতি। ইত্যালোচ্য সর্কে হিরগ্যক- 
বিবরসমীপং গতাঃ। হিরণ্যকশ্চ দর্ধাদাপায় 

মন 



৩৮ মিত্রলাভ। 

শঙ্কর শতদ্বারং বিবরং কৃত্বা। নিবসতিএ রি 
হ্িরণকঃকপোতাবপাতভয়াচ্চকিতস্তুষীং স্থিতঃ 
চিত্রগ্রীৰ উবাচ ॥ 

অতএব আমারদিগের মিত্র হিরণাক নামে মুষি- 
কর্দগের রাজা চিত্রবনে গ্রগুকীনদী তীরে বাঁস 
করে, সে আমারদিগের পাশ কাটিবেক, ইহা হিকেচম] 
করিয়া সকলে ছিরথাকের গর্তের নিকট গেল হির- 
ণাক সর্দমদা উপদ্রবশঙ্কাতে শত দ্র গর্ত করিয়া বসত 
করিতেছিল।' কপোতদের পতন শব্দের ভয়ে ভীত 
হইয়। চুপ করিয়া থাকিল। চিত্রগ্রীৰ বলিল। 

সখে হিরণ্যক কথমন্মান্ন সম্তাষসে ততো! হির- 
গ্ক স্দ্চনং .প্রত্যভিজ্ঞায় সসম্ত্রমং ররহির্ণি- 

কৃত্যাব্রবীৎ আঃ পুণ্যবানন্মি প্রিয়নথহন্মে চিত্র- 
গ্রীবঃ সমায়াতিঃ॥ 
হে মিত্র সপ কেন আযারদিগকে . সস্তা ঘা 

কর ন| অনন্তর হিরণাক মিত্রের বাক্য বুঝিযূ! শীগ্ 
বাহির হইয়া! বলিল অ।ঃ আমি কি পুণ্যবান, আমার 
পরম সুহৃৎ চিগ্তপ্রীৰ আসিম্লাছেন। 
যস্য মিত্রেণ সম্তাষে! বদ্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ॥ 
যস্য মিত্রেণলংলাপ স্ততোনাস্তীহপুণ্যবান্ ॥4৮ 

মিত্রের সহিত যাহারসস্ভাষ" মিত্রের সহিত যাহার 



হিতোপদেশ। ৩১ 
বাস ও মিত্রের সহিত পরম্পর কখেোগকখন হয় তাহা! 
হইতে পৃথিবীতে পুণ্যবান্ আর নই ॥৭৮| 
অনস্তরং পা্শবদ্ধাংস্তান্ দুষ্ট সবিস্ময়ঃ ক্ষর্ণং 
স্থিস্বা উবাচ নখে কিমেতৎ। |] 
তাহার পর কপোতদ্দিগ্কে জালে বদ্ধ দেখিয়া 

বিশ্ময়াপন্ন হইয়! কিঞ্চিৎ ক।ল থাকিয়। কহিল নখে 
একি।* 

 চিত্রপ্রীৰ উবাচ অম্মাকং প্রাক্তনজন্মককর্মাণঃ ফল 
মেতৎ॥ | 

চিত্রগ্রীৰ কহিল! মিত্র এ আমাদের পুর্ব জন্মকৃত 
কর্মের ফল। 
যম্মাচ্চ যেন চ বথা চ যদাচ ষ্ঠ; যাবচ্চ যত্রচ 
গুভাশতমাত্সকম্মূ। তন্মাচ্চ তেনচ তথা চ তদাচ 
তচ্চ, তাঁবচ্চ তত্র চ বিধাভৃবশাদুপৈতি 1৭৯॥ 

যাহ! হইতে, য্করণক, যে প্রকারে, যে কালে, যে 
স্থানে, যত, স্তভ কিন্ব৷ অস্ত আত্মক্কৃত কর্ম, সে সকল 
তাহা"হুইতে, তৎকরণক, সেই প্রকারে, সেই কালে, 
সেই স্থানে, উশ্বরেচ্ছ গরযুক্ত জীবকে প্রা হয় 1৭৯ ॥ 
রোগ শোক প্রীতাপ বন্ধন ব্যসনানি চ। আত্ম 
পরাধ বৃক্ষাণাং ফলানোতানি দেডিনাং। ৮৭ ॥ 

কস্পি 

দেহি দিগের নিজকৃত অপরাধ স্বরূপ বৃক্ষ সকলের? 



৪০ মিত্রলাভ। 
রোগ শোক গপরীতাপ বন্ধন ব্যসন এই সকল ফল 
হয় ৮০ ॥ 

মুষিকশ্চিত্গ্রীরসা ব্ধনং ছেতুং সত্তুরমুপসর্পতি। 
উন্দুর চিত্রগ্রীবের বন্ধন ছেদন্ব করিতে শীন্র সমীপে 
গেল। | 

চিত্রগ্রীবউবাচ। মিত্র মৈবং কু আদাৰ ম্মদাশ্রি 
তান! মেতেষাং পাশাংশ্চিদ্ধি, মম পাশং'পশ্চা- 
চ্েতস্যনি। 

চিত্রগ্রীব তাহা দেখিয়। কহিল হে মিত্র এমন 
করিওনা, অগ্রে আমার আশ্রিত এই কপোতদের 
পাশ চ্ছেদন কর, আমার জাল পশ্চাৎ ছেদন 
করিবে। 

হিরণ্যক আহ অহ্মন্ুশক্তি দরন্তাশ্চ মে কোমলা 
স্তদেতেষাং পাশাংশ্ছেত্, কথং সমর্থ ঃ, তত্যাঁবন্মে 
দত্তা ন ক্রট্যন্তি তাবত্তব পাশং ছিলন্সি, অনন্ত- 
রমেষামধিপ বন্ধনং বাবচ্ছক্যং ছেৎস্যামি। 
হিরণ্ক কহিল আমি তল্পবলী আর আমার 

দন্ত কোমল,ন্ইহাদের বন্ধন ছেদন করিতে কিরূপে 
শছ্ হইব। তবে আমার দন্ত ঘতক্ষণ ন] ভাঙ্গে তত- 
ক্ষণ তোমার প্রাশ ছেদন করি পশ্চাৎ ইহাদেয়ও 
"যত পারিব ছেদন করিব। 



হিতোগদেশ। ৪১ 
চিত্রগ্রীব উবাচ । 
চিত্রগ্রীব কহিল । 

অস্ত্যেবং তথাপি যথাশক্তি বন্ধনমেতেষাং 
খণ্ডয় | 

এইরূপ বটে তথাপি যেমন মামর্থয ইহারদিশের 
বন্ধর ছেদন কর। নত 
হিরণাকেনোক্তং আত্মপগ্ত্যাগেন যদ্দাস্তরি 
তানাং পরিরক্ষণং তন্ন নীতিবোদ্দনাং সম্মতং | 

হিরণ্যক কহিল আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া 

আশ্রিত লোঁকের যে রক্ষা করা ইহ! নতিজ্ঞ লেক- 
দের সন্মত নছে। 

যতঃ ॥ 
আপদর্ঘে ধনং রক্ষেদ্, দারান্ক্ষে্ধনৈরপি। আ.- 
আনং সতত রক্ষেদ, দরৈরপি ধনৈরপি ॥৮)া 

যেহেতুক বিপান্তর নিমিত্তে ধনরক্ষ। করিবেক, 
ধনদ্বার স্ত্রীকে রক্ষা করিবেক, কিন্তু আপনাকে সর্ধদ। 
ক্্ীরদ্বার। এবং ধন দ্বারাও রক্ষা! করিবেক ॥৮১।। 

অনা ॥ 

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং, প্রাণাঃ ংস্থিতিহেতবই 1, 
তানিত্বত। কিন্ন হতং রূক্ষত। কিন্ন রক্ষিত ॥৮২॥ 
অপর এণই ধর্ম অর্থকাঁম মোক্ষের সংস্থিতির 



৪২ মিত্রলাত। 
কারণ, যে জন সেই প্রাণকে নষ্ট করে তত্রুতূঁক কি 
বিন্বাশিত না হয় আর তাহাকে যে রক্ষা করে তৎক- 
তূক,কি রক্ষিত না হয়।॥৮২॥ 

চিত্রগ্রীৰ উববাচ। 
চিত্রপ্রীৰ বলিল । 

সখে নীতিস্তাবদীদৃশ্যে কিন্তৃহমন্মদাশ্রিতানাং 
দুঃখ সোটুং সর্ফথ'ইসমর্থ স্তেনেদং ব্রবীমি। 

হে মিত্র, নীতিশীন্ত্র এইরূপই বটে, কিন্তু আনি 
আমার আশ্রিত, লোকেরদের দুঃখ কোন প্রকারে 
সহিতে পারি ন। সেই নিমিত্ত ইহা! বলিতেছি ! 

$ যতঃ। এ 

ধনানি জীবিতঞ্চেষ, পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎস্থজেৎ 
নিমিত্তে বরং ত্যাগো» বিনাশে নিয়তে তি ॥ 

৮৩। | 
, যেহেতুক পণ্ডিত লোকেরা পরের নিমিত্তে ধন 
ও প্রাণ ত্যাথ করেন কেনন!| বস্তু মাত্রের বিনাশ 
অবশ্য হয় অস্ত সাঁধু লোকের কারণ-এঞাণাদির 
তাগ ভাল ॥ ৮৩॥ 

অয়মপরস্চাসাধারণে | হেতুঃ। 
আর এই অপাধারণ কারণ। 



হিতোপদেশ। 8৩ 

জাভিদ্রব্যবলানাথ্, সাম্য মেষাং ময়! সহ। মৎ- 

প্রভৃত্ব ফলং ব্রহি, কদ] কিন্তুন্ভবিষ্যতি ॥ ৮৪. 

আমার সহিত ইহাদিগের জাতি গ্েব) ও 

বল সযানযন্দ এখন আমি ইহাদিগকে রক্ষ। না ক্রি 

তবে আমার গ্রতৃত্বের ফল কখন কি হইবে |৮ই& 
অন্যচ্চ। 

বিনা বর্তনমেবৈতে, ন ত্যজন্তি মমাস্তিকং। 

তন্সে প্রাণ ব্যয়েনাপি,জীবয়েতান্মমাশ্রিতান্।॥৮৫॥ 

অপর ইহার! বৃত্তি ব্যতিরেকেও আমার নিকট 

ত্যাগ করে না অতএব আমার . প্রাণের বিনাশ 

হইলেও আম।র আশ্রিত এই সকলকে বচাও ॥৮৫ ॥ 

। কি, . 

মাংস মুত্র পুরীধাস্থি নির্ষিতে চ কলেবরে 

বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং, যশঃ পালর মিত্র মে 4৮৩। 
" আর হে মিত্র, মাংস, মূত্র, বিষ্টা ও অস্থিতে 

রত বিনাঁশশীল শরীরে আস্থা পরিত্যাথ করিয়া 

আমর কীত্তিরিক্ষ কর 1৮৬1 
পশ্য। 

যদি নিত্যমনিত্যেন, নিম্মালংমলবাহিন1% যশঃ 

কায়েন লত্যেত, তন্ন লন্ধং ভবেন্ন,কিং॥ ৮৭ 



৪৪ মিত্রলাভ। 
দেখ অনতা ও মলবাহি শরীর দ্বার] নিতা অথচ 

নির্মল যশঃ যন্দ লন্ক হয় তবে কি নালগ্ধ হইল ॥৮৭। 
বতঃ। 

শরীরস্য গুণানাঞ্চ, দুরমত্যন্তমন্তরং ॥ শরীরং 
ক্ষণবিধ্বংসি, কল্লাস্তস্থার়িনো গুণাঃ॥ ৮৮ 

যেহেতুক শরীরের ও গুণের যে অন্তর সে অনন্ত 
অন্তর, কেনন! শরীর অল্পকাঁল স্থায়ি, কিন্তু গুণ কল্প" 
স্ত পর্যন্ত থাকে ॥ ৮৮ 

ইত্যাকর্ণ্য হিরণ)কঃ প্রহষ্টমনাঃ পুলকিতঃ 
সমব্রবীৎ॥ 

ইহ। শুনিয়া হিরণ্যক হ্ৃষ্টচিত্ত এবং পুলকিত 
হইয়] বজিলে। 

সাধু মিত্র সাধু! অনেনাশ্রিতবাৎসল্েন ত্রৈলে- 
ক্যপ্যাপি প্রভূত্বং ত্বয়ি যুজ্যতে। এবমুক্ত। তেন 
নর্কোষাঁং বন্ধনানি ছিন্নানি। 

সাধু সিত্র সাধু! এই আশ্রিত বাৎসলোতে দিনিলো- 
কের্ গভুত্ব ত'ম[তে উপপক্তহয়| ইহা! কহিয়া সেই 
সকল কপোর্ের বন্ধন ছেদন করিয়৷ দিল। 
ততোহিরণ্যকঃ সর্ঝান্ সাদরং সম্পুজ্যাহ। 

অনন্তর হ্রিণাঞ্চ সকল কপোতকে সম্মান করিয়। 
কহিল। 



হিতোপদেশ। ৪৫ 
সথে চিত্রগ্রীৰ সর্বথা অত্র জালবন্ধনৰিধৌ 
সতি দোষমাশঙ্ক্য আত্মন্যবজ্ঞ| ন কর্তব্য ॥ 

_ সখে চিত্রগ্রীব, এই জালে বন্ধন হওয়াতে 
দোষ আশঙ্কা করিয়! আপনাঁতে অবজ্ঞ। করিবেন না। 

যতঃ 
যেঃইধিকাদযোজনশতাৎ, পশ্যতীহামিষং খগহ | 
সএব গ্রাপ্তকালস্ত, পাশবন্ধং ন পশ্যতি ॥ ৯০ ॥ 

যেহেতুক যে পক্ষী শত যোজনের অক দূর হইতে 
আহার দেখে সেই পক্ষী মৃত্যুকীল উপস্থিত হইলে 
পাশ বন্ধন দেখিতে পায় না।। ৯০ || 

অপরঞ্ ॥ 
শশিদিবাকরয়ো গ্রহুপীড়নং, গজভুজঙ্গময়ো- 
রূপি বন্ধনং। মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং, 
বিধিরহে। বলবানিতি মে মতিঃ ॥৯১।॥ 
অপর চক্র এবং সুর্যের রাহুপীড়া, হস্তি ও সর্পের 

বন্ধন তথ! বুদ্ধশানের দারিদ্র্য দেখিয়া আমীর এই 
বিবেচা হয় থে বিধাতাই বলবান্॥ ৯১ ॥ 

অন্যচ্চ। 

ব্যোমৈকান্তবিহারিপোইপি বিহগাঃ জম্প্রা্প, 
বন্ত্যাপদংবধ্ান্তে নিপুটৈ র গাধসলিলান্মৎস্যাঃ 
নমু্রাদপি।দুর্নীতৎ কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং 

এরি 



৪৬ মিতরলাভ। 
কঃ স্থানলাভে গুণঃ, কালো হি ব্যদনগ্রসারিত- 
করে গৃহাতি দুরাদপি ॥ ৯২ 
জাকাশ বিহারী পক্ষিরাও বিপদীস্ত হয়, আর 

বুদ্ধিমান লোক কর্তৃক অতলস্পর্শজল যে সমু তাহা 
হইতেও মৎস্য ধুত হয়, ইহাতে ছুনাতি আর সুচরত্রই 
বাকি আছে 1 স্থানলাতেইকি গুণ? যেহ্কেতুক 
কাল বাসনরূপ হস্ত বিস্তারিত করিয়া দূর ইইতেও, 
গ্রহণ করেন ॥ ৯২] 

ইতি প্রবোধ্যাতিথ্যং কৃত্বালিঙ্গ্য চ সম্প্রেষিতঃ | 
শ্ত্রগ্রীবোইপি সপরিবারো যথেষ্টদেশান্ যযৌ। 
এই প্রকারে ওবোধ দয়! আতিথ্যানস্তর আন্ি- 

গগন করিয়!, বিদায় করিল | চিত্রগ্রীবও সপরিবারে 
আপন অভিলঘিত দেশে গেল । 

.. হিরণ্যকোইপি স্ববিবরংগ্রবিষ্টঃ | 
হিরণ্যকও আপন গর্তে প্রবিষ্ট হইল। 

যানি কানি চ মিত্রাণি কর্তব্যানি শতানি চ। 
পশ্য মুষিকমিনত্রণ কপোভা মুক্তবন্ধন1ঃ ॥ ৯৩ ॥ 
 অতগ্রব, লোকে যে কেন শত২ ব্যস্তর সহিত 

মিত্রত/করিবে দেখ উন্দুর মিত্র হইতে রুপোর! 
বন্ধলমুক্ত হইল ॥.৯৬| 



হিতোপদেশ। ৪ 
অথ লগ্মুপতনকনামা কাকঃ শর্ববৃত্বাস্তদর্শী 
সাশ্চ্যযমিদমাহ অহে! হিরণ্যকঃ শ্লীঘ্যেহলি 
অহমপি ত্বয়!সহু মৈত্রী মিচ্ছামি, স্ব মাং মৈত্রে- 
গানুগ্রহীতুমহসি। 

অগস্তর লঘূপতনক নামে কাক সফল বৃত্তান্ত দেখি 
য়া'ব্লিল কি অশ্চ্য্য | হে হিরণ/ক, তুমি শ্লাঘ্য। অত 
এব আমিও তোমার মহিত মিত্রতা ইচ্ছ। করি, 
আমাকে মিত্রতারূপ অন্তগ্রহ করিতে যোগ্য হও। . 

এতচ্ছাত্ব! হিরণ্যকো বিবরাভ্যন্তরাদাহ কন্তুং 
স ব্রতে লব্ধ পতনকনামা বায়সোইহং। 
*ইহ| শুনিয়া হিরপ্যক গর্তের দধ্যে থাকিয়া কহিল 

কে তুমি? সে বলিল অমি লঘুপতনক নামে কাক। 

হিরগ্যকে' বিহস্য আহ কা ভ্বয়া সহ মৈত্রী। 
হিরণ)ক হাসিয়া! বলিল তোমর সহিত মিত্রতা কি। 
- ঘডঃ। 
যদ্ষেন যুজাতে লোকে বুধ স্তত্তেন যোজয়েৎ। 
অহ্মন্নংৎ ভবান্ ভোক্তা, ফথং শ্ীতি ভরবি- 
ধযতি ॥ ১৪ ॥ 

€যহেতু” লোকে যে যাহার 'সহিতঞ্উপাধুক্ত হয় 
পণ্ডিত লোক তাঁহাকে তাহার মহত মিলন করাই- 



৪৮ মিত্রলাভ । 
বেক, আমি -তা'জ" তুমি তোভ্ত| , ইহাঁতে কি প্রকরে 
গতি হইবে ॥ ৯৪। 

অপরঞ্চ। 
তক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ প্রীতি, বিপত্তেঃ কারণং ধতঃ। 
শৃগালাৎ পাশবদ্ধোইসৌ, মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ 
8 ৯৫॥ 

আর যেহেতু ভক্ষা ও ভক্ষকের যে প্রণয় সে 
বিপন্ধির কারণ কেনন! শাল হইতে পাঁশেতে বদ্ধ 
মৃগ কাককৃক রক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৯৫ ॥ 

বাঁয়সৌহবরবীৎ কথমেৎ। 
কাক ফ্ষহিল একি প্রকার । 

হিরথ্যকো ইব্রবীৎ। 
| হিরণ্যক কহিতেছে। 

অস্তি মগধদেশে চদ্পকাবতীনামারণ্যানী ভজ্যাং 
চিরান্মহত1 জেহেন গম্গকাকোৌ নিবসতঃ. সচ 
সৃগঃ স্বেচ্ছয়! ভ্রাম্যন্ হষ্টপৃষ্টাঙ্গঃ কেন চিন্ভগালে- 
নাবলোকিতঃ? তং দৃষ্রা পৃগালোইচিন্তয়ৎ আঃ 
কথমেতক্মাংস ভক্ষয়ামিং ভবতু বিশ্বাসং তাবছুৎ 
পাদরাষি, 'ইত্যালোচোপিক্ত্যাব্রবীৎ "মিত্র কু 
শলংতে। 



... হিতোপদেশ। ৪৯ 
মধ, দেশে চক্পকাবতী নামে এক বন তাঁছে 

তাহাতে হরিণ ও কাক ছুঈটজন রহুকাল-বড় লে 
বাস করিত। সেই হরিণআপন ইচ্ছাতে তৃদণ কক্ধিতে- হিল এক দন কোনশগালতাহাকে হব প্রৃষ্টাঙ্গ.দখয়! 
চিন্তা করিল অঃ কিপ্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস 
থাঈর যাহাহউক। বিশ্বাঘ 'জগাই? এই পরানর্শ 
কর! দদীপে গিয়! বলিল হে গিত্র তোম!র মঙ্গল 

মুগেণোক্তং কন্তুং। 
বৃ কহিল কে তুমি। 

স ব্রুতে ক্ষুত্রবুদ্ধিনাম! জন্বকোহহং অভ্র'রশ্যে 
বন্ধুহীনো মৃবন্পিবসামি ইদানীং দ্বাং মিত্র 
মাবাদ্য পুনঃ লবছুঙ্জীষিলোকং প্রবিষ্রঃ ? 
অধুনা তবাতুচরেণ ময়! সর্কাথা ভি বভব্যমিতি। ' 
শাল কহিল ক্ষত্রবুদ্ধ নাদে শুগাপ, আমি, 

এই বনে ববার্ধাবহীন ছইয়! মৃত্ারীয়ের শায়' ধান 
করি, ধম্পু ত]তে (মাকে মিও পাইথা গুনর্ঝার সবাহিধ 
হইয়। স্ব হইলাম, প্রখর সকাদা তৌনীর অইট 
হইব 
ইগেগোজং এবমস্, ততঃ পশ্চাদস্তং গতে সহি- 
তরি ভগ্রধতি' মরীচিমালিনি তৌ খুগসা' বাস 

ঘ্ 



৫, মিত্রলাভ। 
ভূমিং গতৌ। তত্র চম্পকবৃক্ষশীখ। টা নুবৃদ্ধি 
মা কাকো বৃগস্য চিরমিত্রং নিবসতি 
মুগ্ধ কহিল ভাল ।তদনস্তর সূর্য্য টা অন্ত গেঙগে 

পরে মৃথের বাসস্থানে মেই মূ ও শৃখাল গেল 1 সে- 
খানে চম্পক বৃক্ষের শাখায় মুগের চিরকাতের মিদ্ত 
সুবুদ্ধি নাম কাক বাদ করিত । 

তী দৃষ 1 কাকোইব্দৎ নখে কেহইয়ং দ্বিতীয়ঃ। 
হরিণ আর জহৃককে দেখিয়া কক বর্পিল মেত্র 

দ্বিতীয় এ কে। 

স্বগে। জতে জন্বুকোইয়মস্মৎ সখ্যমিচ্ছনাগত 
হরিণ কহিল ইনি জ্রম্থুক, আনার সহিত ঃ | 

করিতে বাঞ। করিয়া আর্সিয়াছেন। 
কাকে। ব্রুতে মিত্র অকন্মাদাগস্তনা সহ মৈত্রী 
ন যুক্ত]! 
বক বলিল জখে অকন্মাৎ আগস্ককের সহিত 

মন্ত্র! করা উন চিত হয় ন1। 
" তথাচোজ্ং। 

অভ্াতকুলগীতীম্য, বাষো দেয়ো ন কস্যচিৎ | 
নার্জারদ্য হি দোষেণ, হতে গৃধো! জরদাবঃ | ৯১ ॥ 
বিশ ফ্ভূকক কথিও আছে বাহার কুল ও দ্বস্ভাব 

তি এছে ভাহাকে বাসস্থান দেও কর্তব্য হে 



হিতোঁপদেশ। ৫১ 
খেহেতুক [বড়ালের দোষে জরমাৰ নামে গৃধ নষ্ট 
হইয়াছিল। ৯৬॥ 8 

তাবাহতুঃ কথমেতৎ। 
মৃ্ধ ও গাল কহিল একি গ্রকার। 

কাকঃ কথয়তি। 
কাক কহিতেছে। 

অস্তি 'ভাগারথী তীয়ে গৃধ্কুটনামি পর্দাতে ম- 
ঠা ০ | ০ 

হান্ পর্কটীবৃক্ষ স্তপ্য.কোটরে দৈবদুর্ষিপাকা- 
দীলিতনখনয়নো জরদ্চাবনাম। গৃধ্ঃ প্রতিবসতি। 
অথ কৃপয়া তজ্জীবনায় তদ্বক্ষবানিনঃ পক্ষিগঃ 
হ্বৃহারাৎ কিঞ্চছুদ্ধত্য দদতি তেনাসৌ জীবতি। 
অথ কদাচিদ্দীর্ঘকর্ণনাম| মার্জারঃ পক্ষিশীৰ 
কান্ভক্ষয়িতুং তত্রাগতঃ। . ২ 

গঙ্গাতারে গৃধুকূট নামক পর্বাতে বৃহৎ পাকুড় বৃক্ষ 
আছে। তাহার কোটরে দৈববিপাকে নখ ও চক্ষু 
রহ্থিত জরদ্ীবনাঁমে একট] শকুনি বাধ করিত, তাহার 
জীবনের নিসত্ত সে? বুক্ষবালি পরক্ষর] কপ করিয়া 
আপন২ আহার-হুইতে কিঞিৎব উদ করিয়। দিত 
তাহাতেই মে বাচিত। কোনদিন দীর্ঘকর্ণ নাষে একট। 
মার্জার পক্ষ রাজকদিথকে ভক্ষণঞ্রিবার" নিমিত্তে 
তথায় আগমন করিল। | 



১১ মিত্রলাভ।, 
ততস্তমারাস্তং দু পক্ষিশীবকৈ ভয়ার্তৈঃ কোলা- 
হূলঃ কৃতঃ ৷ তচ্চ্ক্া জরদীবেনোক্তং কোইয়- 
মায়াতি। 
তাহার পর সেই বিড়াঁলকে .'আজিতে দেখিয়! 

পক্ষেবীলকেরা ভয় হইয়! কোলাহল করিতে লাখিল 
তাহ শুনিয়। জরদ্গীব কহিল কে আইসে 1 

দীর্ঘকর্ণে গৃধু মবলোক্য সভয়মাহ হা হতোইন্মি। 
দীর্ঘকণ শকুনিকে দেখিধ়াস্সতয় হইয়। খেদে কহিল 

আমি নষ্ট হইলাম। . | 
যৃতঃ। 

তাঁবনতয়স্য ভেতব্যং যাবন্য়মন[ গত ।. আগ- 

তঞ্চ ভয়ং বীক্ষ্য,'নরঃ ুত্্যাদখোচিতং | ॥৯৭|| 
য়েহেতুক যাব ভয় না আইনে তাঁবৎ পর্য্যন্ত ভয়কে 

ভয় করিবে, তয় আমিয়ু! উপস্থিত হইলে যাহা ক" 
রিতে হয় তাহাই কৃরিবেক | ৯৭ ॥ 
অধুনা পল্লায়িভূমক্ষমঃ তদঘথ ভি 
তব্যং তন্ভবু,তাবদিশ্বাসমুৎ পাদ্যাসা সমীপ- 
রুপগন্ছাদি লোচ্য ,উপহৃত্যাব্রবীৎ। 
এখন নিকটে প্লাইতে অসমর্থ, তষে যে তর্বতব 

তায হউক, বিশ্বাম জন্ম।ইয়! ইহার মমীপেন্মমন করি 
ইহ! আলোচঢন! করিয়! নিকটে গিয়া বলিল । ' 



হিতোগদেশ। ৫৩ 
আধ্য স্বামভিবন্দে। 

হে শ্রেষ্ট, তোম।কে অভিব[দন করি। 
গৃধইবদৎ ক্তৃং। 

শকুনি কহিল কে তুমি। 
সোইবদৎ মার্জারেইহং। 
সেকাহল আমি বিডাল। 

গৃধোব্রতে দূরমপপর, নচেম্বসৃব্যোইসি ময়া। 
রর ন বলিল দরে যাও, ন নতুবা আঁখি তোমাকে 

নষ্ট করিব। 
মার্জারোইবদৎ শ্রুয়তাং তাঁবদন্মদ্ধচনং ততো, 
যদ্শহং বধ্যস্তদ1 হস্তব্যঃ। 

মাজ্জ।র বলিল আমার বাক) গন তাহার পরযনদ 
বধ্য হই বধ করিবেন। টি 

. যতঃ। | 
কাতিমাতরেণ কিং কশ্চিদ্ধনাতে, পুজ্যতে কচিৎ। 
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পুজো ইথবা ভবে১৮৪ 

যেহেতু কোথাও কি কেহ. জাত্তিম্ত্রেতে বধ্য 
মখবা পুজা হয়, ব)বহার জ।নিয়। রধ্য ব1 গুজ্য হইয়| 
কে. ॥ ৯৮৭ 
গৃধে ব্রুতে ব্রহিকিমধমাগভোইসি | 
শকুনি কহিল বল কি নিমিত্ত আসসিয়াছ।, 



৫৪ মিশ্রলাভ। 
সোইবদৎ অহ্মত্র গঙ্গাতীরে নিত্যন্সায়ী নির। | 

| মী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ণব্রতমাচরংস্তিষ্ঠামি 
ম্মান্ ধর্ম্জ্ঞানর়তীন্ বিশ্বাসভূময়ঃ পক্ষিণঃ 
সর্দে সরুদা মমাগ্রে বডি অতে! স্বন্তো! 
বিদ্যাবয়োবৃদ্ধেভো ধন্মং শ্রোতৃমিহাগতঃ। ভব- 
্ত শ্চৈতাদ়শ। ধর্্জ্ঞা যন্সাম তিথিং হস্তমুদ্যতা+ 
গৃহস্থধর্্ম স্চৈষঃ.। 

সে বলল জামি এখানে গঙ্গাতিরে নিতানায়ী 
নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চাক্দ্ায়ণতব্রত আচরণ করত 
থাকি, বিশ্বাসভ্ম পক্ষি সকল আনার আগ্রে 
সর্বদা ধর্মভ্ঞানরত তোঘাদিগের প্রতিষ্ঠা করিয়াঙ্াকে, 
তএব বিদ্য| ও বয়সেতে বৃদ্ধ যে তোমরা, তোমাদের 
ধন্ম শুনিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলাম কিন্ত আপ 
নার এমন ধর্মভ্র,যে আমি অতিথি, আমাকে মা রেতে 
উদ হঈয়াছেন। পরন্ গৃহস্কের ধর্ম এই |: 
অরেরপাচিতং, কার্য মাতিথ্যং গৃহ আগতে । 
ছেত্তুহ পারদ ছায়াং নোপদংহরতে দ্রমঃ 
৪৯৯৭ 
গৃরআইলে শক্রুরও উপযুক্ত আতিথা করিবেক 

যেহেসুক বৃষ্ধ ছেদনকর্তার. লমীপবর্তি ছায়া ' অপ' 
হরগকরে না] ৯৯। | 



হিতেপছেশ। ৫৫ 
যতঃ। 

ভণানি ভাররূদকং, বাক্চতুষ্থী চ স্থনৃতা | এডা 
ন্যপি সতাঁং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥ ১০০ ॥ 

যেহেতুক আসন ও স্কান ও জল ও পপ্রিয়বক্য 
এসকল দাধু লোকদের »গ্ হে কখন জ্র।পা হয় না 
1১০] 

নর | 
নিগুণেম্বপি সত্েষূ, দরাং কুর্ঘবস্তি সাধবঃ। নহি 
সংহরতে জ্যোত্বাঁং চন্দ্রশ্চগালবেশ্মানি 1১০১ 
আর সল্লোকেরা নিগুণ প্রাণিতেও দয় করেন এই 

নিমিত্তে চন্দ্র চণ্ড?লগৃছে পতিত নি অপহ- 

রণকরেন না 1 ১০৯ ॥ | | 
| অন্যচে | 

গুরুর দবজাভীনাংবর্ণানাং ব্রাহ্ধণে গুরুঃ। পতি 
রেকো শুরুঃ স্ত্রীণাসর্সত্রাভ্যাগতো গুরু21১০২1 
অপর ব্রান্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশোর অমি. গুরু, ব্রাহ্মণ 

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুর্রের ব্রাহ্মণ ' শুরু, ভ্রীলোকদের 
পতিই গুরু, এবং সকল বর্ণের! ভিিষ্থরু 1১০২) 

অন্যচ্ট। ... 

অতিথি স্য ভগ্লাশো। গৃছাৎ প্রতিনিবর্রভেস- 
তট্মৈ দু্কুতং দত্বা, পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১০৩॥ 



€৬ হিভোপদেশ। 
এবং অভিথি নিরাশ হইয়া যাহার পৃহ হইতে 

ফিওরয়া ঘায়সে আপন পাঁপ, ভাহাকে দিয়া ডাহার 
পুণ্য লইয়] যায় ॥ ১০৩॥, 
৫. অন্যঙ্চ। র 

তমস্যাঞ্জি বর্ণনা, নীচে। ইপি গৃহমাগতঃ | পগুজ 
নীয়ে যথাযে! গ্যং সব্রদেবময়ে ইিভিথিঃ॥ ১০৪। 
আর অধম বর্ণও যণ্দ উত্তম বর্ণের ুহে *আইমে 

তবে সে বাক্তিও যখোপধুক্ত গুঁজ্য হয় কেননা! অতি'থ 
সর্বদের স্ব্ধপ ॥ ১০৪] 
শৃধে'ইবদৎ মার্জারোহি মাঁংসরূচিঃ, পক্ষিশ| 
বকা্চাত্র নিবসস্তি, তেনাহমেবৎ ববীমি | 
শকুনি বলিল বিড়াল মাংসরুচি, এখানে পক্ষির 

ছ।না মকল' আছে, এই নি? নত অংমি এ প্রকার 
বলিতেছি। 
তক্ষু্া মার্জারো-ভুমিং ক্র কণো” তি 
ক্ষ কৃ করতে চ মা ধর্দাশান্ত্ং ৪৭০80 
গেণেদং ছুক্ষরং ব্রত চান্দ্রায়ণমধাবসিতং 
বিড়াল তাহ শুনি ষিম্পর্শ করিয়া রহ ষ্গর্শ 

করিল এবং কৃষ্ণই কহিতে লাঙ্গিল আর. কহিল আমি 
'ধর্দশান্ নিত বৈরা্য হেতু দক্ষ চান্দ্ায়ণ ব্রত 
আরস্তু করিয়ছি। : 



হিতোপদেশ। ৬, 
যতঃ পরম্পরং বিবদমানানামপি ধর্মাশান্ত্রীণং 
মহিংসা পরো ধর্ম ইত্যত্রৈকমত্যং! 

ষেহেতুক অহিংস উত্তম ধর্ম ইহাতে পরুস্পর 
বিবদমাঁন সকল ধর্ম শাস্ত্রেরই সম্মতি আছে।', 

ণ যতঃ। , | 
যর হিংসানিবৃত্ত। যে,নরাগসন্ঘ“দহাস্চ যে। সর 
স্যাশ্র়ভূতাশ, তে নরাঃ স্বর্গশামিনঃ॥ ১০৫ ॥ 

বহেড় যে. মন্ধযোয়া সকল হিংসা হইতে নিবৃত 
হয় আর য়েলোক্রা নকল সহ্যকরে আর ঘাহার। 
অনেকের আশ্রয় হয় সেই সকল মন্ুুষা হর্গণামী 
|| *০৫ ॥ | 

অন্যচ্চ। 

একএব সুহ্দ্ধর্থো, দিধনেইপ্যনুঘাতি ষঃ। শরা 
রেণ সমং নাশ; সব্বমন্যতু গচ্ছতি ॥ ১০৬ ॥ 
এবং ধর্মই এক মিগ্র, যিনি মরিলেও সঙ্গে বান, 

আর সুকল শরীরের লহিত নাশ পায় | ১০৬ ||: 
5, কিঃ): 
যোইস্ি যন্য যদ! সাংস মুতয়োঃলশাতাত্তরং। 
একপ্য ক্ষণিকী-প্রীতি রন্যঃ আগৈবিমুছ্যতে 1১৭। 
জপর যেযাহার.মাংন খায়: এদুএর, অন্তর দেখ, 

একের ক্ষণমাতর তৃপ্তি হয় অন্য প্রাণে নক হয়।৯০৭1 



০৮ হিতোগদেশ। 
'অপিচ। 

ম্তবামিতি বদ্ছুঃখং, পুরুষস্যোপজায়তে । 
শীক্যতে নানুমানেন, পরোইপি পরিবর্ণিতু ₹ [১০৮ 
এবং মরিতে হইল এই যে.ছুঃখ্ব ভরের হয় 

তাহ অনো,.অস্রনান দ্বারা কহিতে পারে না॥১০৮। 

 পুনঃশুণু। 
শ্বচ্ছন্দবনজাতেন, শাকেনাপি গ্রপূর্ধ্যতে? অন্য 
দগ্ধোদরন্যার্থে, কঃ কুর্বযাং পাঁতিকং মহৎ ॥ ১০৯। 

পুনর্ধবার শুন ন্চ্ছন্দে বনেতে জন্মে যে শাক তাহা, 
তেও উদ্দর প্ররণ হয় তবে এই পোঁড়। পেটের নিমিত্ত 
কে মহাপাপ করিবে ॥ ৯০৯ || 

. এবং বিশ্বাস্য স মার্জারস্তরূুরোটরে স্থিতঃ 
ততো দ্বিনেযু গচ্ছৎসু পক্ষিশাৰকা নাক্রম্য কোটর 
মানীয় প্রত্যহং খাদতি যেষামপত্যানি, খাদি- 
তানি তৈঃ শোকার্ডে বিগ ভিরিতস্ততোজিজ্াসা 
সমারদ্ধ! |'তৎপরিজ্ঞার, মার্্জরছ কোটিরানিঃকত 
বহিঃ পলায়তঃ পশ্চাৎ পক্ষিভিরিতস্ততোনি- 
রূপয়ন্ভিস্তব ভরুঁকেটিরে শাবকাস্থীনি প্রাপ্রানি। 
,সে মাজ্জার এঁ প্রকারে বিশ্বাস জন্মাইয়! বৃক্ষ 

কোরে ধাকিরা | অনন্তর কিছুদিন গত হইলে পর 
পক্ষের ছানাদিগকে ধরিয়া আপন কোটর মধো আনি 



হিতোপদেশ ৫ 
গ্রত্যই,খাইতে লাগিল 'যে সকল পক্ষির সম্ভান 

খাইল তাহারা শোকার্ত হইয়া! রোদন কর্িতে২ 'ইড- 
স্ুত ্গজ্ঞাস| আরস্ত করিল। বিড়াল তাহা জানিয়া 
কোটর হইতে নির্গত হইয়! বাহিরে পলাইল। তাহার 
পর পক্ষের ইতস্তত অন্বেষণ করিতে, বৃক্ষ কোটরে 
শারকদের অস্থি পাইল। 
আনর্তর:ং তে উচঃ অনেনৈৰ জরারাবেনাস্মাকং 
শাবকাঃ খাদিতাইতি সর্ধৈঃ পক্ষিতি্িশ্িতয 
গৃধে। ব্যাপাদিতঃ। 

অনন্তব তাহারাকন্ছল এই টার আমাদগের 
স্ন্তানদিগকে খাইয়াছে, ইহ! নিশ্চয় করিয়া সকল 
পক্ষির! শকুনিকে ন্ট করিল । 

. অতোইহহং ব্রবীক্ষি অজ্ঞাতহুলশীলাম্যেত্যাদি। 
অতএক'আঁমি বলি র্িনানিব বাস দেওয়। 

উচিত নয়। 

' ইত্যাকর্ণা স জন্থুকঃ সকোপদাহ গন্য প্রথম 
দর্শনদিনে তবানপ্যজ্ঞাতকুললালএব আসীৎ, 
তৎকথং ভবতা সহ এতসা শ্লেহাুবৃত্বিরত্বরে- 
ভরং বর্ধতে। 
নেই শ্গ্াল ইহা শুনিয়া কোরে রহিল, মগের 

প্রথম দর্শন দিনে আপনিও অজ্ঞাত কুলশীল ছিলেন 



৬ হিতোপদেশ 
তবে কি প্রকারে আপনকার সহিত ইহার উত্তরো- 
সবরুগ্রীভির আধিক্য'হইতেছে। 

শুদুপুনঃ। 
বত্র বিঘজ্জনে! নাস্তি, শ্লীঘান্তত্রাল্পধীরপি | নির 
অপাদপে-ফেশে, এরগ্ডোইপি দ্রমায়তে 0১১০॥ 

আর শুন যেখ.নে পণ্ডিত লোক নাই সেখানে 
অন্নবৃদ্ধি লোকেও প্রশংসিত হয়, যে দেশে বৃক্ষ নাই 
সেদেশে ভেরেওাও বৃক্ষ হয়। ৯১০|। 

অন্যচ্চ ॥ 
অয়ং নিজ্গঃ পরো বেতি, গণনা লযুচেতসাং। 
-উদারচরিতানাস্, রৃজুধৈৰ কুটুম্বকং ॥ ১১১॥ 
অপর ইনি আজ্ীয় ইনি পর' এই গণন। ক্ষদ্ানঃ- 

করণ লোকদের হয়সচ্চরিত জোকদিগের পৃ্বির 
সকল ব্যক্তিই আত্মীয় ॥ ১১১) 

যথায়ং বৃগোমম বন্ধুম্তথ! ভবানপি। _. 
খেষন 'এই মৃগ'আমার পখ|! তেমনি আগনিও 

আগর সখা হইলেন 
মৃগোইস্রবীতকিমনৈনোত্িয়েণ দর্বোরেকত্র বিশ্র- 
স্তালাপৈঃ জুখিভিঃ স্থীয়তাং। 
হরিণ বলিল এ উত্তরে কি-প্রত্মোজন একত্র সকলে 

প্রণয় লাপে সুখে থাকা যাউক | 

্ে 



হিতোগ্রদেশ। ৬ 
যৃতঃ॥ 

ন কশ্চিৎকমাচি ন্মিত্র', ন কশ্চিৎ কস্যচিডরিপুঃ। 
ব্যবহারেণ মিত্রাণি, জায়ন্তে রিপবস্তথা ॥ ১১২ ॥ 

. যেহেতুক স্বতঃৰহঃ কেহ কাহার মিত্র নয় এবং 
কেহ কাহারও 'শক্র নয় কিন্তু নাহ! রেতে মিত্র-ও 
শক্র হয়। ১১২ ! 

কাঁফেনোকমেবমস্তর | অথ প্রাতঃ সর্ষে যথাভি- 
মত দেশংগতাঃ, একদ। নিভূতংশুগালোব্রতে, 
নখে অন্মিন বনৈকদেশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রমস্তি 
তদহস্তং নীষ্ব দর্শয়ামি। তথাকৃতে মতি মৃগঃ 
প্রত্যহং তত্র গত্ব। শম্যহ খাদতি, অঞ্ন্দেত্র 
পতিনা ক্ষেত্রং দৃষ্টা পাশে! যোজিতঃ । অনন্তর 
পুনরাগতো। মৃগঃ পাশৈর্বদ্ধোইচিত সয় “কো ম! 
মিতঃ কালপাশাদিব ব্যাধগাশাল্রাত্ুং সমর্থ! 
মিত্রাদন্যঃ | -. 

* পরে কাক কহিল এই' হউক, | অনন্তর ত্র 
মকলে"আপন আপন অতিলধিত দেশে গেল। এক 

দিবস নিক্জর্নে' জহ্বৃক বলিল ছে 'মিন্ত ম্খ ! | এই 
বনের এ এদেশে, ফাসাপুণ, ক্ষেত্র আছে, আমি 

তোম|কে ব্বইয়! তাহ! €খাইতেছি। ইহ! রুহিয়া এ 
রূপ করিলে পরন্ধ হরিণ এতিদিন_ এমখানে নিয়। শম্য 



$২ হিভোপদেশ। 
খায়। অনন্তর ক্ষেত্র দেখিয়। ক্ষেত্র পতি জাল যোজিত 
করিল। তাহাপ “পর পুনর্ধার ম্গ আসিয়া পাশে 
বন্ধ হইল, এবং.চিস্তা করিল কে আমাকে যম পাশের 
ন]ায় এই ব্যাধের পাশ হইতে মিত্র ব্যতিরেকে পরি- 
ব্রণ করিতে শক্ত হইবে ! 

অনন্তরং জন্বুকস্তত্রাগত্য উপস্থিতোইচিস্তয়ৎ 
ফলিত। তাবদক্ম/কং কপটপ্রবন্ধেন মনোরথ 

, সিদ্ধিঃ। 
৬কপরে জহ্ধুক দেখানে উপস্থিত হইয়। চিস্ত| 

করিল এত দিনে কাঁপটে,তে আমার ০৮০৪৬ 
সিদ্ধ হইল। 
এতস্যোৎ কৃত্যর্মানসা মাংসাহ্গ্িশাণি অস্থী 
নি ময়াবশ্যং প্রাগুব্যানি, তানি বাহুল্যেন ভোজ 
নানি ভবিষ্যন্তি। 
যখন এই মুগের মাংল ছেদন করিবে তখন 

রক্ত লিপ্ত অস্থ আধি. অবশ্য পাইব . তাহাতে 
বিলক্ষণ দ্ূপে ভোক্গন হইবে। 
সৃগন্তং দুষ্রান্লাসিতো ব্রুতে সথে ছিন্ধি, তাৰ 
লসম বং সত্রং ত্রারস্বমাং। 
হরি তাডাকে দেখিয়া আ্কা'দত হইয়! বলিল 

সে আগার বন্ধন ছেদন করিয়া শক আগাকে রঙ্গাকর, 
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বতঃ। 82 

আপৎস্থ মিত্রং জানীয়। দঘ,দ্ধে শুরমূণে শু চিত, 
ভাধ্যাং ক্ষণেষু বিভ্তেত ব্যাসন্যু চ বান্ধ 
বান্ ॥১১৩ ৪, | রর 

যেহেতুক মিত্রকে বিপত্তিতে, শুরকে যুদ্ধেতে, 

শুচিকে খণেতে নিধনত বিস্কায় তর্কে ও বমনেতে 
বান্ধবর্কেজানিবেক ॥ ১১৩॥ 

ৰ | অপরঞ্চ । | 
উৎসবে ব্যসনে চৈৰ, ছুর্ভিক্ষে রাষ্্রবিপ্বে। 
রাজছ্বারে শ্মশানে চ, যস্তিষ্ভতি ন বান্ধবঃ ॥ ১১৪৪ 
এবং উৎসবে ও ব)সনেতে ও ছু'ভিক্ষেতে ও 

দেশোপদ্রযে ও রাজদ্বারেও খুশানেতে যে সহায় 
থাকে সেই বান্ধব | ১১৪ ॥ 
জন্বুকঃ পাশং বিলোক্য মুহুরচিন্তয়ৎ দুঢ়স্তাৰ 
দয়ং বন্ধ ব্রতে চ সখেন্বাযুনিন্মিতপাশ সুদদা 
ভট্টারক বারে কথমেতান্ দ্তৈঃ স্পৃশামি | মিত্র 
যদদি*চিত্তে, নান্যথা মন্যসে তদা প্রভাতে যত্তুয় 
বক্তবাং তৎ কর্তব্য মিতি। 
শৃাল পাশ দেখিয়। .বারস্বার চিন্তা করিল এ 

বন্ধন দু হইগ্লাছে। আরক্ষহিল সক দিত এপাশ, 
চর্শারচিত এই. হেত জদ্য রবিধারে কি প্রকারে 



৬8. হিতোপদেশ। 
দক্তে স্পর্শ করিব, যদ অন্তঃকরণে অন্য 'প্রকাঁর না 
ভাব" তৰে প্রভাতে যাহা 'কহিবে তাহ! আধার 
কর্তৃব্য। 

অনস্তরং সকাকঃ প্রদোষকালে মৃগমনাগত মব- 
লোক্য ইতন্ততোইন্থিষ্যম্ তথাবিধং ্ বাচ 
সথে কিষ্েতৎ | 

অনন্তর ধেই কাঁকসন্গযাকালে মগকে আসিতে? ন| 
দেখিয়। ইতন্ততঃ নী করত নেই প্রকার দেখির। 
কহিল দখ। কি এ 

মৃগেণোক্তং ই: িিীরিনা ফলমেতৎ। 
মৃথ কহিল শিত্রবাক্য অবজ্ঞার ফল এই । 

তথাচোক্তং। 

সৃবদাং হিতকাসাঁনাং, যঃ শুণোতি নভাষিতং। 
বিপৎ সন্গিহিতা তস্য, সনরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥ ১১৫1 

প'গুতের| তাহ 'কৃহিয়াছেন যেবাক্তি হিতণভি- 
লাঁষি 'নত্র লোকদের কথ! না শুনে তাহার বিপঞ 
অতি নিকট, আর নৈ লোক শক্রর রে রা | 

ক্কাকো ভ্রুতে ন বঞ্চকঃ কৃ! 
একক ঝলিল সে বঞ্ঃক সা ! 

মুগেণোকং মন্সাংসার্থী তিক্যইব। 



মিএাদ্ছ। ৬৫ 
হরিণ কহিল নে আমার নার্স ,ভোরাযবর নিগিতে 

এই স্থানেই আছে। 
কাঁকোর্রতে উত্তমেৰ ময় গুর্বাং । 

কাক কহিল আমি হুর্ষোই বাহিয়াছি।. 
অপূরাধো ন মেইস্তীতি।, দৈতস্বিন্াসকারণৎ। 
রিদাকে হি হৃশংদক্ডো ভয়ং শব তাষপি 1১১৩। 
আমার পরার, লাই, একথা বিশ্বাসের কারণ 

নয়, যেকেছু খ্বল হইতে গুণধানেরও তর হইয়া 
থাকে ॥৯১৬ |, 

শৃু। দীগরির্বাণগন্ধথ। হয়াকানরাহাত 

জিত সুগন্ধি ন.পঞ্টি রানুষা।: ১১৭॥ 
র। তায ওলারের|) এনীগ নির্ঘগর অন্ধ 

লা না সৎ দার বাকা ভাস] . খর 

বম নক্ষর েখিড়ে/ পল] ॥ ৯১৭ ॥ 
সাজ করের ডীযায়ের কিয়বারিনং | 

বঙ্জরেতাহাখং ২ ব্যিযগ্যং ধায়ারুগং 855৮1 
ছার .নযাকারত দিয়া বানাও জিয়বণদা 

এমন মিত্র, দাগ/ননিযাকে কার বের, মুখেছে 

চকছিং দুধ কিন্তু বিয়ে পুরি কুন পরিক্ঞাদাট তদৎ 
এ রমিজ. ভাঙা মাঃ 



৬৬ হিতোপদেশ। 

ততঃ কাকে দীর্ঘ, নিঃশ্বপ্যাহ অরে বঞ্জক কিং" 
ত্বয়। পাঁপকর্মাগ তং? 

পরে কাক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কণ্রয়া কহিল 
অরে বঞ্চক শৃগাকা, তুই গাী, কি করিয়]ছিস্। 
যতঃ। লংলাপিতানাৎ মধুরৈ বচোভি। মিথ্যো- 
পচারৈশ্চ বনদীকৃভানাং। আশাবতাং ভাকদ- 
ধতাঞ্চ লোকে ক্ষিমর্থিদাং ঘঞ্চয়িতব্য মণ্তি ॥ ১১৯ 

যেহেতু মিষ্ট বাফে! আলাপিত ছ্পার মিথ্যোপা- 
চারে বশ্শীকৃত দখা আশাযুক্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত থে নকল 
ঘাচক, তাছাদিগকে কি বঞ্চনা! করিতে হয় 1১৯৯ | 

অন্যচ্চ। উপকারিণি বিশ্রন্ধে, শুদ্বা মন্ডৌ যঃ 
সমাচরতি পাঁপং1 তং জনমসত্যদন্ধাং। ভগ- 
বতি বন্ধে ফথং বহনি ॥ ১২০ ॥ 
অপর উপকারী অথচ বিশ্বন্ত ও নির্মলণন্তঃক্কর়ণ হে 

লোক, ভার প্রি থে ব্যক্তি অধর্মাচক্ণ করে, হে 
ভহগবতি পুথিবি, ভূঘি অসভামন্ধ সেই লোককে 'কি 
প্রকারে ধারণ করিতেছ | ১১০ । 
ভুর্জনেন সমং সথ্যং প্রীতিখ্াপি 'ন কারয়েৎ। 
উদ্কে দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করং ১২১1 
আর দুষ্ট লোকের সহিত মিত্র কম্িবেক না, 

প্রীতিও করিবেকনা, কেননা ভণ্ড অঙ্গার সাাশ করিলে 
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হস্তদ।হক্রে অ।র শীতল অঙ্গার হত কল করে ॥১২১ 
অথবা স্থিভিরিরং ছুর্জনানাং | 
রিস্বা ঢুজ্নেরদের ই রীতি। 

প্রাক্ পাঁদয়োঃ পততি খাদতি পুষ্ঠমাসৎ, কর্ণে 
কলাং বিসপি বৌতি শনৈ ঝিচিত্রং। ছিন্্রং 
নিকপ্য মহসা প্রবিশত্যশক্কঃ, দর্বং খলন্ত 
চরিতং মশকঃ করোতি ॥ ১২২॥ 
আগে পাক্কে পড়ে পম্চাৎ পৃষ্ঠের মাংস খায় পরে 

অল্পে কণেত্তে আস্চয়া মধুর *ক করে প্চাৎ ছিদ্র 
নিরূপণ ক্গা নিঃশক্ক হইয়! অকলম্মাৎ প্রবেশ কনে। 
মশক এই প্রকারে সকল থলের চরিত্র বাক্ত করিয়া 
থাকে । ১২২ ॥ 

ুর্্মনঃ প্রিয়বাদী চ, নৈতদ্িশ্বার কারণং। মধু- 
তিষ্ঠতি জিজ্বাগ্রে, হৃদি হালাহলং বিষং ॥ ১২৩ ॥ 
জার ছুউ্রন ব্সথচ প্রিষ্বাদী লোক প্রত্যয়ের 

পাত বনে যেহেতু ডানার জিন্বাগ্রে 'মধু ও হৃদয়ে 
বিষ আছে ॥ ১২৩॥ 
অথ প্রচ্ভাতে ক্ষেত্রপতি লগুড়হস্ত ক্ং গ্রদেশং 
গচ্ছন্ কাকেনাবলোকিতঃ। 

জলন্তর' বায়ল দেখিল প্রাডঃকাঞল ক্ষেত্রপতি 
লগুড় হস্তে লইয়! ধেই দিকে গমন করিতেছে। 
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তমালোক্য কাকেনোক্তৎ সথে মৃগ ত্বমাআনং 
সৃতবৎ সন্দর্শ্য বাতেনোদয়ং পুরয়িত্ব! পাদান্ 
স্তব্বীকৃত্য তিষ্ট, অহুৎ তব চক্ষুষী চঞ্চ] বিলি" 
খামি, ষদাহং শব্দং করোমি তা ত্বমুত্থায় 
সন্থরং পলাধ্লিষ্যসি | মৃগন্ততৈৰ ককিবচনেন 
স্থিতঃ। | | ৭ 

ক্ষেত্রপতিকে দেখিয়া কাক কহিল হে মিত্র মৃগ! 
ভুমি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গ্টে ফুলাইয়া পাসকল স্থির 

করিয়া আপনাকে মৃত শরীরের নায় দেখাইয়া থাক, 
আমি তোমার চক্ষ-৮টেতে করিয়া ঠোকরাই, যখন 
শব করিব ততক্ষণাৎ,উঠিয়! শীত পলাইও | কাকের 
কথাতে সৃগ সেই প্রকারেই থাকিল। | 
ততঃ ক্ষেত্রপতিন1 হর্যোৎফুললোচনেন তথা- 
বিধো বধ আলোকিত, অনস্তরং আঃ স্বয়ং 
মুতোইনি ইত্যুক্ত। যৃগংবন্ষনান্মোচয়িতা পাশান্ 
গ্রহীত্রং সত্বরো! বড়ীব। এতন্মিযস্তরে কাকশব্দং " 
শ্রুস্থা যৃগঃ সত্বর মুখায় পলায়িতঃ। তমুদ্দিশ্য 
€তেন ক্ষেত্রর্পাতিনা ক্ষিণডন লগুড়েন শৃগালো 
হতঃ। 
তাহার পর 'আল্াদে প্রফুল নয়ন হইয়! ক্ষেপতি 

সেই প্রকার মৃকে দেখিয়। কহিল আঃ স্বয়ং মরিয়া 

1 
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ছিস্, ইহ! কহিয়া বন্ধন ছাড়াইয়া জাল জড় করিতে 
সত্বর হইল এই সময়ে কাকের শব্দ শুনিয়া মুখ শীঘ 
উচিয়া পলাইল। পরে ক্ষেত্রপতি বৃগের উদ্দেশে একট। 
লগুড় ক্ষেপণ করিল কিন্তু সেই মৃগের থাত্রে তাহা 
লগ্সিল নাঃ তাহার দ্বার সেই শৃগাল নষ্ট হইল। 
তথাচোক্তং। বির্ভি বরর্ষৈ ্ ত্ভি শ্মাসৈ, স্ত্রিভিঃ 
পক্ষে স্ত্রিভি দিনৈঃ। অভ্যুতৎ্কটেঃ পাপপুণ্য 
রিহৈব ফলমশ্তে | ১২৪॥ 

পগ্ডিতের! তাহাই, কহিয়াছেন অত্যান্ত উৎ্কট পাপ 
অখব] গ্ুণা হইলে তিন দিনে, তিন পক্ষে, তিন মাসে, 
দিঘা তিন বৎসরে ইহ লোকেই ফল ভোগ হয় ॥১১৪। 
অতোইহং ত্রবীমি ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ আীতি 
রিত্যাদি,। | ্ 
অতএব আমি বল খাদা ওখাদকের যে প্রণয় 

,সে আপদের কারণ ইত্যাদি। 

কাঁকঃ পুনরাহ রা 
কাক পুনর্ধার কহিল । 

ভক্ষিতেনাপি ভবতা, নাহারো মম পুষ্কলঃ। 
ত্বর়ি জীবাঁত জীবামি, চিত্রগ্রীৰ ইবান্ঘ | 
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তোমাকে ভক্ষণ করিলেও আমার তৃপ্ডিজনক 
আহার হইবে ন।।” চিত্গ্রীবের ন্যায় নিষ্পাপ তুমি 
বাঁচিলেই আনি বচিব। 
অন্য । ভিরশ্চামপি বিশ্বামো, দঃ গুগ্যেক 
কণ্মণাং! সতাংহি লাধুশীলত্বা, ত্চচিত্রগ্রীন 
য়োরিব ॥ ১২৫ | 
এবং সত্ব্যক্ত দিখের সাধু স্বভাব, এই হেতু 

তোম।র ও চিত্র গরীবের ন্যায় তির্যাগযোনিদেরও 
বিশ্বাস দুষ্ট হইয়াছে | ১২৫ । 
কিঞ্চ। সাধোঃ প্রকোপিতস্তাপি, মনো নায়াতি 
বিত্রিয়াং। নহি তাপয়িত্ুং শক্যং, সাঁগরান্ত- 
সধোজ্কয়!॥ ১৬॥ 
আর সাধলোক ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার মন ধিকাঁর 

প্রীপ্ত হয় না কারণ থাসের অগ্মীতে কখন সযদ্রের জল 
তগ্ু করিতে পারে না। ১১৬। এ 
হিরণ)কো জ্রতে চপলন্ত্বং,চপলেন সহ প্রণয়ঃ 
সর্বথ| ন কর্তধ্য£। 
হিরণ্যক বলিল তন চপল, চপলের সহিত প্রণয় 

কোন প্রকারে কর্তব্য নঙ্কে। 
তথাচোক্তং। মার্ারে। মহিষে! মেষ কাকঃ 

নিও 
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কাপুরুষ স্তধ| বিশ্বাসাৎ প্রভবন্তোেতে। বিশ্বাস 
স্তত্র নোচিতঃ ॥১২৭॥ 
অতএব পণ্ডিতের; কৃহিয়াঁছেন দাঙ্্জার, মহিষ 

মেষ, কাক ও কাপুরুষ, ইহ141 বিশাসে গ্রভু হয়, এই 
হেতু এসকলে বিশ্বাস ভাল নহে॥ ১৮৭. 

কিঞ্ান্যৎ শক্রপক্ষো ভবানন্ম[কং। 
অপর তুমি আমাদিখের শক্র-পক্ষ। 

উক্তপ্ধেতৎ। শক্রণা নহি অন্দধ্যাৎ সুশলিষ্টে- 
নাপি সন্ধিন!। স্ৃতগুমপি-গানীয়ং শমরত্যেৰ 
পাবকং ॥১২৮। : 
ইহ। কথিত আছে স্বয়ং জু্দররূপে আলিঙ্িত 

শত্রুর সহিত সন্ধি কর্তৃব) নহে যেহেতু অতি বড় উষ্ণ 
যে জল, তাহা ও অগ্রিকে নিবাণ করে ॥ ১২৮॥ 
দুর্ভানঃ 'পরিহর্তব্যো, বিদ্যয়।লক্বংতোইপি মন্। 

'মগিন। ভূঘিতঃ সর্পঃ, কিম্যসী, ন ভয়ঙ্কর? ॥ ১২৯। 
আর বিদ্যাতে ভূষিত হইলেও দু লোককে ত্যাগ 

করিবেক কেমন! মণি ভূষিত 'ফণী কি ভয়দায়ক হয় 
ন11॥ ১২৯1, 

ফ্দশক)ং ন. তচ্ছর্যৎং, ষচ্ছকাং শৃরুযুঙ্ষেব তত 
নোদকে শকটং যাতি, নচ নৌ অরচ্ছতি স্থলে (১৩৭। 
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এবং যাহা করিবার উপযুক্ত নহে তাহা কর 
যায়'না আর যাহ করিঝার, যোগ্য তাহী অবশ] 
করা যায়। দেখ, জলে কখনও শকট খায় না এব* 
স্থলে কদাপি নৌক! বাইতে পারে না? ১৩০ | 
অপরঞ্চ। : মহতাপ্যর্থদারেণ, যে! বিশ্বনিতি 
শক্রুযু। ভার্ন চ বিরস্তান্থ, তদত্তং তত্থ্য 
জীবনং ॥ ১৩১ 

অপর অতি মহৎ বিত্ত হেতু শক্ততে এবং বির- 
ক্ত স্ত্রীতে যে লোক বিশ্বাস করে তাহার জীবন সেই] 
পর্যান্ত' অর্থাৎ ভাহাতেই শেষ হয় ॥ ১৩১.॥ 

লঘুপতনকো অরে শ্র্তং ময়! বর্বং তথাপি মম 
চৈতাবান্ সন্কল্প সয়া সহ দৌহ্দামবশ্যং কর- 
শার়মিতি, নে! চেনাহারেণাক্মানং ব্যাপা দয়ি- 
ষ্ামি। 
লঘপতনক্ক' কহিল আমি সকল শুনিলাধ, তথ!পি 

আমার এই. প্রতিজ্ঞা তোমার 'সহিত ধখা অবশ্য 
করিব, যদি মিত্রতা'না কর' অনাহারে আপনাকে 
নষ্ট করিব । 
শৃণু। মৃদ্যঘটবৎ সুখভেদ্যো, ছুঃসদ্ধানস্ট ঢুর্্- 
নো ভৰন্ডি। সুজন কনক্ঘটবৎ, ছুর্ভেদা শান 
সঙ্বোয়ঃ 1১৩27 
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শুন, ছুট লোক মৃদ্ঘটেরুতুল্য স্ুখভেদ্য কিন্ত 
কহেটও মিলান যায় না, আর নুজন সুবর্ণ ঘটের না।র 
(দুভেদা, যন্দও তু হয় তথাচ সুখে মিলান যায়।॥ 
১৩২ ॥ 

কিঞ্চ। দ্রবত্বাৎ সর্ধলৌহানাং, নিমিস্তানু গপ 
ক্িগাং। ভয়ালোভাচ্চ মুর্খাণং, সঙ্গতং দর্শনাৎ 
সত।ং॥১৩৩। 

আর সকল তৈজন পাত্রের দ্রবত্ব হেতু, ম্গ ও 
পক্ষিদের কোন কারণ হেতু, মুর্খের ভয় ও লোত হেতু 
এবং উত্তম লোকের দর্শন হেতু মিলন হয়।॥ ১৩৩। 

কিঞ্। নারিকেলনমাকারা, দৃহ্যতেইপি হি 
নজ্জনাঃ। অন্তে বদরিকাকারা। বহির়েব মলো- 
হরাঃ & ১৩৩ ॥ 

আর উত্তম লোঁকদিগের নারিকেল ফল তুল অন্ত- 

র,মিখধ, অধম লোকেরা বদরখফলের ন্যায় ৰাহিরেই 
কোমল, তাহাদের অন্তর গতিশয় কঠিন ॥ ১৩৩ ।। 

অন্যচ্চ। বেেহচ্ছেদেইপি সাধুনাঃ গুগা নার়াস্তি 
বিক্রিয়াং। ভঙ্গেনাপি যুখালানা মনুবধ্নন্তি 
তত্তবঃ ॥ ১৩৫॥ 
আর এীতির বিচ্ছেদ হইলেও সাধু লোক 'দগের 
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$৭ বিকার পায় না যেহেতু মুগালের ভঙ্গেতেও 
সুত্র দুই খণ্ডে অবিচ্ছিন্ন থাকে ॥ ১৩৫ ॥ 
অন্যচ্চ। শুচিভ্বং ত্যাঙগিতা শৌরধযং, সমানং 
সুখছ্ঃখয়োঃ 1 .দাক্ষিণ্যং চানুর্রিষ্চ, সত সড়) 
চ সুদীণ!ঃ | ১৩৬। 
অপর শুচিতা, দানশীলত!, সুখ ও দুঃখে সমা- 

নতা, নিপুণতা, আন্তরক্তি ও সত্যতা এইনকল মিত্রের 
গুণ॥ ১৩৬] 
এতৈগণৈরুপেতো। তবদন্যো মরা কঃ পুমান 
আগুব্যঃ। ইত্যাদি তদ্ঘচনমাকণ্্য. ছিরণ্যকে। 
বহির্নিঃস্ত্যাহ আপ্যাক্রিতেইহং ভবতামনেন 
বচনামূতেন। 

এই নকল গুণে যুক্ত তোমা ভিন কোন্ [পুরুষকে 
পাইব। এই সকল কথা শুনয়! হিরণাক হরে 
নির্গত হইয়া বলিল তোথার অয বাক্যে আহা 
দিত হইলাম। 
পৃ | ঘঙ্মার্তংন তথা স্ুশীতলজলৈঃ 

ংননুক্াবলী,ন প্রীগুবিলেপনং স্ুখয়তি 
তাস ।  প্রীত্যা : সজ্জনভাষিতং 
প্রভবতি প্রায়ে! যথ! চেতনি, সদযুক্তযা চ পুর 
স্থৃতং স্ুকৃতিনামা কৃষ্টিমন্ত্রোপমং 1 ১৩৭। 

তা 
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'পঞ্ডিতের| কহিয়াছেন পুণ্যবান্ লোকদের আকর্ষণ, 
নন্ত্রের তুল্য সদযুক্তি সম্বলিত প্রণয় গর্ত যে বনী, 
তাহা অন্তঃকরূণে যেখন ুখদায়ক হয় ঘর্মা- 

কে অত শীতল জল'করণক ন্নান ও মুক্তামাল! ও 
প্রতোর অঙ্গে চন্দন লেগুনও তদ্রপ সুখ দিতে পারে 
ন] | ১৩৭ 

অন্যচ্ট। রহস্যভেদে! যাচঞা চ, নৈষ্য্যং চল- 
চিত্ততা। ক্রোধে! নিঃসত্যতা দ্যুত, মেত্িতরস্য 
দুষণং। অনেন বচনক্রমেণ তদে কদুষণ মণি ত্বয়ি 
ন লক্ষ্যতে॥, ১৩৮। 
এব, গোপনীয় বিষয় প্রকাশ, অর্থ প্রীর্ঘনা, নিট 

রতা, মনের চাঁঞ্চলা, ক্রোধ, মিথ্যা বাক্য, আর দুঃত- 

কৰীড়। এই সকল মিত্রের দোষ, এই বচনের অনুসারে 
টস দাষও তোমাতে দেখি না1| ১৩৮ ॥ 

উঃ। পটুত্বং সত্যবাদিত্বং, কথাযোগেন বুধ্যতে) 
ধারা মচাপল্যং ,প্রতাক্ষেণাবগম্যতে ॥ ১৩৯ 
যেহেতু কথার দ্বার] পট ও স্ত/ঃবধিদত্ব জান! 

যায় আর চাঞ্চল্য অচাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ বুঝা যায় 1১৩৯) 

'অপরঞ্ণ। অন্যঘৈব হি সৌহাদা্ৎ, ডেস্বস্ীন্ত- 
রাীনঃ-। অ্রবর্তভেইন্যথ|' বাণী, দেষোপহত 
চেতসঃ11১৪০ | 
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অপর যাহার চিত্ত কোমল অথচ নির্শল, ত।হার্ 

' ধিত্রতা অন্য প্রকার, কিন্তু খলতাতে ছুক্ট চিত্ত লোকের 
কথাও অনা প্রকারে প্রবর্তমান হয়॥ ১৪০ ॥ 
কিঞ্চ। মনস্যনাঘচসান্যৎ, কশ্ধাণাদরাত্মনাম্।.. 
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্দাশ্যেকং মহাত্মনাং)। ১৪১: 
আর দুরাতা(দিগের সনে এক, বাকো আর, এৰং 

কম্ম অন্য প্রকার কিন্তু মহাত্মাদের অস্তঃকরথে যাহা, 
বাক্যে ও ক্রিয়াতে তাহাই হইয়া থাকে ॥ ১৪১1 
তন্ভবতু ভবতোইভিমতমেব,ইত্যু্ হিরণাকে। 
মৈত্রং বিধায় ভোজন বিশেষৈ াাঁয়সং সন্তোষ্য 
বিবরং প্রবিঠঃ। বায়সোইপ শ্বস্থানং গর্ভঃ। 
ততঃ প্রভৃতি ভয়োরন্যোন্যাহারগ্রদানেন কুশল 
প্রশ্নৈ ঝিত্রস্তালাপৈশ্চ কালোইতিবর্ভতে। 
অতএর তোমার অভিমতই হউক। ইহ! কহি,১ 

মিত্রতা করিয়। হিরণাক খাদ্য সামগ্রী দ্বারা লম্থুপত* 
নকে সম্ভূষট করিয়া গর্তে প্রবিষ্ট হইল |" বায়সও 
আগন স্থানে গেপ। তদবধি এদুইয়ের পরস্পর আহার : 
প্রদান, মঙ্গল. প্রশ্ন, ও বিশ্রপ্তালাপে কাল যাপন 

হইতে লাগিল | 

একদা লঘুপতনকো হিরণাকসাহ পথে 'কইতর- 
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লভ্যাহারমিদং স্থানং .পরিতহাজ্য স্থানাস্তরং 
গস্ভমিচ্ছাঁমি । ৃ | 

এক. দিবস, লত্ঘূপতনক্ হিরণ্যককে কহিল মিন 
এস্থানে অতিকক্টে' আহার লাত হয় অতএব এস্থান 
গরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছ। করি। 

. হিরণ্যকো ব্রতে মিত্র কু গস্তব্যং। 
হিরথ্যক বলিল মিত্র কোথায় যইবে ? 

তথাচোক্তং। চলত্যেকেন পাঁদেন, তিষ্ঠত্যেকেন 
বুদ্ধিমান্। না সমীক্ষ্য পরং স্থান্ং, পুর্বমায়তনং 
তাজেৎ।| ১৪২॥ 
গর্তের! কহিয়াছেন বুদ্ধিমান লোক এক পায়ে 

যান এক পায়েখাকেন। অপর স্থান ন৷ দেখিয়| পুর 
স্থান পরিত্যাগ করেন ন1॥ ১৪২॥ 

বায়সে। ব্রতে অস্তি মৃনিকপিতস্ত্ানং। 
'কাক,কহিল বিলক্ষণ নিণতি স্থান আছে । 

ভিরণ্যকোইবদৎ কিস্তৎ। 
হিরণ্যক বলিল কে!ন্্ স্থান? 

বারসে। তে ! 
. ফাক ক্হিল। . 

অস্তি দগুকরণ্ো কপুরিগৌরাভিধানং সর, স্তর 
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চিরকালোপার্জিতঃ প্রিয়স্থন্ে সন্থরাভিধানঃ 
কচ্ছপো ধার্মিক প্রতিবদতি | 

দণ্ডকারণোকপু 'রগোৌর নামে এক মরোবির আছে, 
সেই স্থানে আমার অনেক কালের প্রিয় মিত্র ধার্মিক 
মন্থর নামা কচ্ছপ বাস করে। 

বতঃ। পরোপদেশে পাণ্ডিভ্যংসব্রেষাং স্থুকরং 
বৃণাং। ধর্মে ন্বয়মনুষ্ঠানং, কল্যচিততু মহ্থাত্মনঃ | 
১৪৩ ॥ 

যেহেতু অন্যের গ্ুতি উপদেশ দানে নকল লোকে- 
রই পাণ্ডিত্য সহজ কিন্তু ধর্মে স্বয়ং অনুষ্ঠান কোন 
মহালারই হইয়া! থাকে ॥ ১৪৩৪ 

সচ ভোজনবিশেধৈ ম্মাং সংবর্ঘয়িষ্যতি | হির- 
ণ্কোহপ্যাহ তৎ কিমজ্রাবস্থায় ময়। বর্তব্যং | 
নেই মিত্র উন্তম ভোজন দ্বারা আমাকে সন্বদ্ধন! 

করবেন । ছিরণ্যক কহিল তবে আম এখানে থাঁকিয়! 
কিকরিব। 

যতহ। যম্মিন্দেশে ন লম্মানং, নবৃত্বি ৪ চ 
বান্ধবঃ | ঘ্রচ বিদ্যাগমঃকাশচঞ্তং দেশং পরি- 
জ্দয়েৎ॥ 588 ॥ব 
যেহেতু যবে দেশে সম্মানি নাই, বৃত্তি নাই, ও বিদ 

নাই; সে দেশ ত্যাগ করিবেক॥ 380. 
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অপরঞ্চ ।লোকযাত্রা ভয়ং নত দাক্ষিণ্যং 

ত্যাগ শীলত|। পঞ্চ ষত্র ন বিদ্যান্তে, ন কুর্য্যাত্তত্ 

সংস্থিতিং ॥ ১৪৫ ॥ ; ্ 

আর লেকের গমনা গমন, তয়, লঙ্া, নিপুণতা। 

তথ৷ দান শীলত' এই পচ ঘে দেশে নাই, সে দেশে 

বাস কুর। কর্তব্য নয়। 

অন্যচ্চ 1 তত্র মিত্র ন বস্তব্যং, ষত্র নাস্তি চতু- 

ঈ্য়ং | খণ দাতা চ বৈদ্যস্চ, শ্রোত্রিয়ঃ সজলা 
নদী ॥ ১৪৩ ॥ 

অপ্ধ হে মিত্র, বেখানে খণদাতা, চিকিৎসক, 

বরাঙ্গণ আর সজল নদী, এই চারিটী নাই সেখানে 

বার্স কর] উচিত নহে॥ ১৪৬ ॥ : 

অতো মামপি তত্র নয়।অথ বায়স স্তেন 

মিত্রেণ সহ বিচিত্রালাপৈঃ স্থখেন তস্য সরসঃ 

নমীপং যয ততে। মস্থরো দুরাদবলোক্য লঙ্ব 

পতনকম্য যথোচিতমাতিথ্যং বিধায় মুষিক 

স্যাপ্যাতিথিমৎকারং কৃতবান। | 

নি অংমাকেও সেখানে লইয়া চক্স। অনন্তর 

কাঁক সেই মিত্রের সহিত নান। প্রকার আলাপ 

করিতেং সুখে মেই সরোবর সমীপে £গেলণ। মন্থর 
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দূর হইতে দেখিয়। লঘুপতনকের উচিত আতিথা 
ক রিয়া মৃষিকেরও মত্কার করিল। 

যতঃ। "বালো ব! বদি বা বৃদ্ধে, যুবা বা গৃহ 
মাগতঃ। তদ্য পুজা বিধাতব্যা সর্ঝত্রাভ্যা 
গতে! গুরুঃ 8 ১৪৭ ॥ 
যেহেতু রালক কিন্বা বৃদ্ধ কিবা যুব! যে কেহ গৃহে 

আইসে তাহার সম্মান করা কর্তৃবা, কারণ অভাঞত 
ব্যক্তি সর্ব গুরু স্বরূপ 1১৪৭ | 

অপরঞ্চ। গুরুরগ্সি দ্বিজাতীনাং,বর্ণানাং ব্রাঙ্মণে 
গুরুঃ। পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং, সর্ধত্রাভ্যাগ- 
তে1গুরুঃ8 ১৪৮৭ 
এবং দ্বিজাতিদগের অগ্রি গুরু, মকল বর্ণের 

ব্রাহ্মণ গুরু, স্ত্রী লোকদের ভার্ত! গুরু, আর সর্ধত্রই 
অতিথি গুরু ॥ ৯৪৮1 
অপিচ। উত্তমস্যাপি বর্ণন্য, নীচোইপি গৃহমা- 
গতঃ। পুজনীয়ে! | যথাযোগ্যং, সর্কদেবময়ো- 
ইতিথিঃ ১৪৯ | 
আর উত্তর, জাতির খৃহে যদি অধম জাতিও 

আইসে ভবে তাহারও যথাযোগ্য পু! করা কর্তৃবা 
যেহেতুঁক অতিথি সর্ব দেবতার স্বরূপ 1১৪৯ 
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বায়সোইবদৎ। 
বায়ম কহিল। 

সখে মন্থর, সবিশেষং পুজামস্রৈ বিধেহি যতো 
ইয়ং পুণ্যকর্মণাং ধুরীণঃ। কারুণ্যরজাকরে! 
হিরণ্যকনাম! মুষিকরাজঃ, এতস্য গুণস্তুতিং 
জিহ্বাপহত্রদ্বয়েনাপি যদি সর্পরাজঃ কদাচিৎ 
গদিতৃং সমর্থঃ স্যাদিত্যুক্ত চিত্রগ্রীবোপাখ্যানং 
বন্ধিতবান্। 

মিত্র মন্থর, ইই।র পুজা বিশেষরূগে করহ যেহেতু 
ইনি প্রণ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দার অমুদ্র, হিরাক- 
নামা মৃষিকরাজ। ইহার গুণের সব সপদিথের রাজ! 
অনন্তদেব ছুই হাজার জিহ্বায় যদ কদীচিৎ বলিতে 
গারেন, ইহ! কনিয়। চিত্রগ্রীবের বৃত্থান্ত বণন করিল। 
মন্থরঃ শাদরং হিরণ্যকং অন্পূজ্যাহ ভদ্রান্তে, 
'আত্মনে! | নির্জনবনাগমন কারণ মাখ্যাতুমর্থদি। 

মন্তর আদর পুর্বক হিরণকের গজ করিয়! 
কছল আপনকার মঙ্গল? নিন" বনে আসিবার 
কারণকি বনপুন। 

হিরণ্যকোইবদৎ কথয়ামি শ্রাতাং । 
হিরণাক বলিল শ্রবণ করহ। 

চন্পকাভিধানায়ং নগর্ধ্যাং পরিব্রাজক বস্তি, 
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তিত্ত চড়াকর্ণে। নায় পরিব্রাট গ্রতিবনতি | 
ভোজনাবশিষ্টভিক্ষান্নসহিতং ভিক্ষাপাত্রং রর 
দত্তকেইবস্থাপ্য স্বশিতি। অহঞ্চ তদন্ তা 
প্রত্যহং ভক্ষয়ামি ৷ অনস্তরং তন্য প্রিয়সুহদ্ধীণ।- 
কর্ণনাম! পরিব্রাজকঃ সমায়াত স্তেন সহ কথা- 
প্রসঙ্গাবস্থিতে। মম ভ্রামার্থং জর্জরব ংশখগ্ডেন 
ভুমিমতাড়য়ৎ। বীণাকর্ণ স্তদ্ষ্টা উবাচ সখে 
কিমিতি মম কথাবিরোক্তাহুন্যামন্তে। ভবান্। 

চল্পকন।মে নগরীতে সন্যাানরা বাস করে। সেই 
স্থানে চড়াকর্ণ শাঁস একটী সন্ন।দী থাকে । সেই ব্যক্তি 

তোজনাবশি্ট ভিক্ষা হত নিজ ভিক্ষ। পবত্র নাঞ- 

দন্তকে অর্থাৎ হন্তি দত্ত নর্থ্িত দয় রাখিয়। শয়ন- 
করিত। আমি লাফিয়। দেই অন্ন প্রতিদিন খাইতাম। 
পরে একদিন তাহার প্রিয় মিত্র বাণথাকর্ণ শান] সন্ধ্যার 
আসিল, তাহার সহিত কথ। প্রসঙ্গে বনিয় এ সন্গাসী 
আমার ত্রাসের নি'মস্ত জর বংশখণ্ড দ্বারা ভূন 
ভাড়ন করিতে লাখিল। বাণকণ তদ্গশনে জিজ্ঞামা। 

কণ্রল মিত্র! আমার কথায় কি বিরক্ত হইভে্ ? 

তোমাকে রি দেখিতেছি। 
চড়াকণেনোক্তং গিত্র! নাহং বিরক্ত, ঠা 
পশ্যায়ং ৮৮, মমাগকারা, সদা পাত্রস্থ 
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ভিক্ষা্মমুত্পত্য ভঙ্ষয়তি। বীণাকর্ণো নাগ- 
দন্তকং বিলোক্যাহ কথং মুষিকঃ স্বল্লবলোই- 
প্যেতাৰ দ্রমুতপততি, তত্র কেনাপি কারণেন 
ভবিতব্যং ৷ 
চুড়াকর্ণ কহিল মিত্র! আমি বিরক্ত নহি কিন্তু এ 

দেখ*্এই উন্দূর আমার অপকারী, ল!ফিয়া সর্বদা 
পাত্রন্থত'ভিক্ষা্ শ্বাস । বীণাকর্ণ নাগদস্তক দেখিয়া 
কহিল কি প্রকারে অল্পবল মুষিক এত দুরে লাঁফয়। 

উঠে, ইহাতে অবশ্য কোন কারণ থাকিবেক। 
তথোচোক্তং। অকম্মাৎ যুবতী বৃদ্ধং, কেশে- 
স্ব)কৃষ্য চন্বতি। পতিং নিভরম্পলিঙ্গ্য হেতু রত্র 
তবিষ্যতি ॥ ১৫০ ॥ 

পগুতের। কহিয়ছেন যুবতী স্ত্রী অকল্মাঁৎ বৃদ্ধ 
গতিকে নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া কেশে ধরিয়। যে চুঙ্ছন। 
করে ইহাতে কোন কারণ থাকিবেক ॥ ১৫০ ॥ 

চূড়াকর্ণঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
চুড়াকণ (জিজ্ঞাসা করিল এ কি,প্রকার ? 

বীণাকর্ণঃ কথয়তি | 
... বীণাকর্ণ কহিল। 

অস্তি গোৌঁড়ীয়ে কৌশান্বী নাম নখরী, তন্যাং 
চন্দনদামনাম|! বণিক মহাধনে| নিবদতি। তেন 
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পশ্চিমে বয়সি বর্তমানেন কামাধিঠিতচেতন| ধন 
দর্পাজীলাবতী নামী বণিক্পুজী কদাচিৎ পরি- 
নীত|। সাচ মকরকেতোধিজর় বৈজয়ন্ডীব যৌবন" 
বতীবডূব, সচ বৃদ্ধপতি স্তত্যাঃ সন্ভোষায় নাভবৎ। 

গোঁড়দেশে কোশান্বী নামে এক নগরী আছে 
ভথায় চন্দনদ।স নান! বড় ধনী এক বণিক বাদ করিত। 
সেইব্যক্তি বৃদ্ধীবস্থায় কামপীড়ত হইয়া ধন বত্তুত। 
হেতৃ লীলাবতী নান্নী বণিক্ পুক্রীকে বিবাহ করিল। 
সেই লীলাবতী কন্দর্পের জয়পত!কার গ্যায় যখন 
যৌবন বিশি্ট। হইল তখন এঁ বৃদ্ধ স্বামী তাহার 
সন্তোষের নিমিত্ত কৃইল ন1। 

যতঃ। শশিনীব হিমার্ভানাং, ঘন্মার্ভানাং রবা- 
বিব। মনো! ন রমতে স্ত্রীণাং, জরাজীপেন্দ্রিয়ে 
পতৌ 115৫১ । 

যেহেতু হিমার্ভ লোকদের চন্দ্র কিরণে যেমন মনঃ 
তু হয় ন1 এবং ঘর্্মার্ত লোকদিশের ন্ু্য্য, প্রতায় 
যেমন অস্তঃকরণ, সন্ত হয় না, তেঘনি যুবতী স্ত্র'দের 
বুদ্ধ পতিতে চিত রত হয় ন1॥ ১৫১ 
কিঞ্চ। পলিতেম্বপি দ্ৃষ্টেফু, পুংসঃ.কা নাম 
কামিতা । ভৈষজ্যমিব মন্যন্তে, যদন্যমনসঃ 
স্িয়ঃ 1 ১৫২ ॥ 
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আর পুরুষের কেশ।দি পক হইলে কাম হইবার 
বিষয় কোথায়? সুতরাং স্ত্রী লোকের অন্যঘগ! 
হইয়| সেই ব্যক্তিকে গুঁষধেব তুল্য জান করে ॥ ১৫ 

সচ বৃদ্ধপতি স্তসা! মতীবানুরাগবান্ বভুব। 
, কিন্ত সেই বৃদ্ধ স্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত অন্ধ- 

রাগী হইল। 
যতঃ। ধনাশা জীবিভাশা চ, গুন্ব প্রাণভূতাং 
মদ|। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্য! প্রাণেভ্যোপি গরী- 
রস ১৫৩। 

যেহেতু প্র।ণিদের ধন।শা এবং জীবতাশ! সর্বাদ] 
স্দাপেক্ষ। গুরুতর হয় সত কিন্ত'বৃদ্ধের যুবতী ভার্যযা 
প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর ॥১৫৩॥ 

অগিচ। নোপভোক্তং নচ ত্যক্তং, শক্লোতি 
বিষয়ান্ জরী। অস্থি নির্দশনঃ শ্বেব। জিহ্বয়! 
*লেটি কেবলং ॥ ১৫৪1, 

অপর বৃদ্ধলোক বিষয় উপভোগ করিতে পাঁরে 
তাগও্ড করিতে সবর্থ হয় ন।, দক্তরুহিত্ত কুকুর যেমন 
জিহ্বায় কয়া অশ্থি অব লেহন মাত্র করে তাহার্ 

ন্যায় কেবল লালন করিয়ই থাকে ॥,১৫৪| 
অথ শা লীলাধতী ফৌবনদর্পাদতিস্রাস্তকুল- 
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মর্যাদা কেনাপি বণিক্পুত্রেণ মহানুরাগবতী 
বব । 

অন্তর সেই লীল!বতী যৌবন মদে কুলমর্যযাদ। 
অতিক্রমণ করিয়া কোন বণিকপুভ্ের মহিত অন্ত 
রাখিণী হইল। 
যতঃ। স্বাতিন্ত্রাং পিতৃমন্দিরে নিৰমতি যাত্রোৎ 
সবে সঙ্গতি, সতী পুরুষসনিধা বনিয়মে| বাসো 
বিদেশে তথা! সংসর্গঃ সহ পৃংস্টলীভিরসকৃ 
দৃত্রে শিজায়াঃ ক্ষতি পত্যুর্ঝার্ধকমীর্ষিতৎ প্রব- 
নন্ং নাশস্য হেতুঃ জিয়াং।: ১৫৫। 
যেহেতু স্বাধীন, পিতৃ গৃহে বাস, যাত্রো সবে 

গমন, অনেক পুরুমের সামধানে অবস্থ।ন, বিদেশে 
থাক। জঞ্ট স্ত্রীর সহিত সহবাস, আপন বৃত্তর বাঃন্বার 
তি, পতির বাদ্ধক্য, পতির ঈর্ষা এবং পতির প্রবাস; 

এই সকল স্ত্রীলোকের নাশের কাঁরণ॥ ১৫৫ ॥ 
অপরঞ্ ৷ পানং ভুঙ্জন সংসর্গঃ, পত্য চ বিরহো- 
ইটনং। স্বপ্ শ্চান্যগৃহে বানো, নারীণাং দূষগানি 
ষ্ট্ (| ১৫৬! 

অপর মাদক দ্রব্যের সেবন, হুজ্জন মহ বাঁস,পতির 
বিরহ, যথেচ্ছ গমন, স্বপু এবং অন্য গৃহে ঘাম, এই ছয়টা 
জ্রীদিগের দোষ ১৫৬| 
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কিঞ্চ। স্থানং নান্তি ক্ষণং নান্তি, নান্তি গ্রীর্থ- 

রিতা নরঃ! তেন নারদ নারীগাঁৎ, সতীস্ব মুপজা- 

য়তে ॥ ১৫৭ | 

আর যদ নি্চন স্থান না থাকে, অব
কি কাল ন| 

থাকে ও গ্রার্থন! কর্তা মনুষ্য না থাঁকে, তবেই শ্রী 

দ্রেথের নতীজ হয়॥ ১৫৭ | 

ভন্যর্ট। নস্ত্রীণামপ্রিয়ঃকম্পিৎ, জিয়োবাপি ন 

[বদ্যতে। গাবন্ুণ মিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নৰং 

নব ॥ ১৫৮ ॥ 
অপচ ভ্রীরদের অপ্রিয় কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই

 

যেমন গরু সকল বনে নিত্য ভুতন২ ঘাস প্রর্থনা করে 

'সেক্ট রূপসী লেকের নিত্য নুতন শুরুষ চাছে ॥১৭৮। 

অন্যষ্ঠ। সুবেশং পুরুষংদৃষ্া ভ্রাতরং যদি ব1 

সুতং। যোনিঃ 'ররদ্যতি নারীণাং, নত্যং সভ্যৎ 

হ নারদ | ৯৬৯ ॥ 
অপর ভ্রাত। কিছ! গুভ্র পর্য]ায় কৌন সুন্দ পুরুষ 

নয় গোচব হইলে স্ত্রীলোকদের যোনি ক্রি হয়ঃ হে 

নারদ, এ কথ। সত্যৎ | ১৫৯ | 

অপরঞ্চ । ঘৃতকুস্তসম! নারী, তপ্তাঙ্জারসমঃ 

পুমাম্। তক্মাদঘৃতথ বহি, নৈকত্রস্থাপন্ে- 

দ্বধঃ ॥ ৯৩০ ॥ 
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অপর জ্রীঘুত কলসের তুলা, পুরুষ তপ্রাঙ্গা় 
সমান, একারণ বিজ্ঞ লোকে ঘৃত ও অগ্প একজ 

রাদ্খিবে না? ১৬০ ॥ ্ 
ল লঙচ্জা! নৰিনীতত্বং। ন দাক্ষিণ্যৎ ন ভীকত।। 
প্রার্থনাভাবএবৈকৎ সতীত্ব কারণং স্্িয়াঃ॥ 
১৬১।| 
নাসীরদের সতীত্বের প্রতি লঙ্জ! ববিনী- 

তত্ব কিছব। কন নৈগৃণ? অথব। ভীরুত্ব কারণ নহে, 
গ্রর্থনার অভাবই এক কারণ ১৬১ । 

অপিচ। পিত1 রক্ষতি কৌমারে, ভর্ভ। রক্ষতি 
যৌবনে । পুত্রশ্চ স্থাবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বাতস্থ্য- 
অর্তি ॥১৬২।। 
আর বাজ্যাবস্থায় স্্রীলোককে পিত। রক্ষা করেন, 

যৌবনাবস্থ় ভর্ত। এবং বুদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিয়! 
াকে। অতএব স্ত্রীলোকের। কখন স্বাধীনত্ব পাইব।র 
যোগারহে॥ ১৬২ ॥ 
একদ। ম। লীলাবতী রদ্াবলীকিরখকর্কা র পর্স্য- 
স্কোপরি তেন.ৰণিকপুত্রেণ সহ বিশ্স্তালাপৈঃ 
স্থখানীনা তমলক্ষিতোপন্থিতৎ পতি মবলোক্য 

 মহসোথাহ ক্শেধাকৃষ্য গাঢ়মালিঙ্গ্য চরিত 
ৰতী,তেনাবসরেণ জারশ্চ পলাফ্িতঃ। 
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এক দিবস সেই লীলাবতী রত্ুসমুহ খচিত পর্য্য 
স্কের উপর এ ব'ণক্পুত্রের সহত প্রিয়ালাপ করত 
নুখে(পবিক্টা আছেন ইতিমধ্ো অকল্মাৎ পতিকে উপ- 
নিত হইতে দেখিঘা হঠাৎ উঠিয়। তদীয় কেশ আকর্ষণ 
“কক শিভর আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন কর্ধিতে লাগিল 
দেই অবসরে উপপতি পলা ইয়। গেল। 
যতঃ। উশন|বেদ যচ্ছাক্্রং, য্চ বেদ বৃহ- 
স্পতিঃ। স্বভাবেনৈব তচ্ছান্্রত স্ীবৃদ্ধো সুপ্রাতি- 
ভিতং 1১৬৩ 
যেহেতুক শুক্রাচার্ষ যে শাস্ত্র জানেন এবং বৃহ- 

স্1জ্যাহ।২ জানেন, সে সকল শাস্ত্র স্বভাবতঃ স্ত্রী- 

বু-দ্ধতে গ্রতিষ্টিত হয় ॥১৬৩॥ 
তদালিঙ্গনমবলোক্য সমীপবর্তিনী কুডিন্য- 
চিন্তয়ৎ। অকম্মাদিয়মেনমুপগুৰতাঁতি ॥ 

1 এঁক্প আলিজন দেখিয়। নিকটবর্তিনী কুড়িশী চিন্তা 
করিল অকন্মাৎ এ ইহাকে কেন আলিঙ্গন করিল? 

. ততস্তয়া কুডিন্যা তৎকারণং পরিজ্জয় স| 
লীলাবতী গুপ্ডেন দণ্ডিতা। 

_তদনস্তর সেই কুড়িনী তৎকারণ জানিয়। দলীল! 
বতীকে গে।পনে দণ্ড করাইল। 
অতোহহং ব্রবীমি অকল্থাদঘূ বতী বৃদ্ধমিত্যাদি। 



হিভোপদেশ। 

অতএব আমি বলি মুবতী স্ত্রী বৃদ্ধপতিকে অকপ্ম।ও 

নভব আলিঙ্গন কণ্রয়। কেশে ধরিয়া চুম্বন করে 
ইহাতে কোন কারণ থাকিবে । | 

মুষিকে! বিবর খালোক্য বলোপবিষ্ স্তেন ইহ 

কেনাপি কারণেন ভবিতব্যং | ক্ষণং বিচিন্ত্য 
পরিব্রাজকেনোক্তংকারণঞ্চাত্র বাহুলাদ্ধনমেৰ 
তবিষ্যতীতি। 

গর্ত দেখিয়া মুষকমহা বলে উপবিষ্ট হইল, পা 
বোধ হয় এবিষয়ে অবশ্য কোন কারণ থাকবে 
কিঞ্চিংকাল চিন্ত।র পর পুনর।য় কহিল ইহার কার? 1 
টুর ধমই হইখেক। | 
যতঃ। ধন্বান্ বলবান্ লোঁকে, নর্ধঃ মর্কত্র 
সক্পদ। গ্রভৃত্বং ধনমুলং হি, বজ্ঞামপ্যুপ 
জায়তে ॥ ১৬৪ ॥ 
যেহেতু লোকে অর্ধত্র সব্বদ। সকল ধনবাঁন লেকই 

বলবান হয়, কেশন। রাজারদেহও প্রভৃত্ব ধন 
মুলক॥ ১৬৪ 1, 

ততঃ খনিত্র মাদায় তেন বিবরং খনিত্বা চির ৩৩ 

নঞ্চিতং মম ধনং গৃহীতং। ততঃ প্রভৃতি নিজ 
| 

বে লত্বোৎসাহরহিতহ স্বাহারমপুযুৎ 

৫১০ 
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পাদয়িতৃমক্ষমহ সত্রানং মন্দং মন্দমুপনর্পন্ 
চুড়াকর্ণেনাবলোকিত। 

পরে সেই সন্গাসী খন্ত। আনিয়া গর্ত খনন পুর্কাক 
আমর চিরক!লের সঞ্চিত ধন লইল,সেই অবধি অমি 
'বীয় শক্তি জীন ও উৎসাহ রহিত হইয়াঁছি, আপন 
বাহার অন্ন করিতেও পার না। একদিন সয় চিত্তে 
নন্দঃ গমন করিতে ছিলাম, বীণাক৮ দেখিতে পাইল। 

ততভ্তেনোক্তং। ধনেন বলবালে কো ধনাঙ্ড- 
বতি পণ্ডিতঃ। পশ্যেমং সুষিকং পাঁপং, স্বজ|- 
তিসমতাং গত ॥ ১৬৫। 

তঁনন্তর সেকহিল লোক ধনেতে বলবান হয়, ধন 
হইতেই পণ্ড হয়, এই পাপিষ্ঠ মষিককে দেখ এখন 
আপনজাতির তুল পাইয়াছে | ১৬৫ ॥ 

কিঞ্চ। অর্থেন তু বিহীনস/, পুরুষস্তাল্পমেধসঃ | 
ক্রিঘ।ঃ সর্দা বিনশ্টন্তিঃ গ্রীত্মে কুনরিতো 
যথা ॥ ১৬৬ । 
আর ধন রহিত তল্পবুদ্ধি প্ুরুষের' সমস্ত ক্রিয়া 
| হয় যেধন গ্রীষ্মকালে কুৎমিত নদী জল রহিত 
হইয়া নষ্ট হয়] ১৬৬। 
শু 

| অপরঞ্চ | ব্যার্থ স্তস্ত মিত্রাণি, যস্তার্থাস্তত্য 
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বান্ধবাঃ। বজ্যার্থাঃ স পুমালোকে। যস্থার্থাঃ 
জহি পণ্ডিভঃ॥ ১৬৭ || 
অপর যাহার ধন আছে তাঁহার নকল লোক মিত্র, 

যাহার ধন আছে তাহার সকল লোক বান্ধব, যাহার 
খন আছে লোকে সেই পুরুষ, যাহার ধন আছে সেই 
পণ্ডত। ১৬৭॥ 

অন্যচ্চ। অপুভ্রস্ত গৃহং শুন্যং, সন্ধিত্ররহিতস্থ্ চ। 
মূর্থস্ত তু দিশঃ শুন্ঠঃ, মর্ঝ শুন্ত] দরিদ্রতা ॥ ১৬৮ 
আর পুত্ররহিতের এবং ভর্তমামত্ররহিতের গৃহ 

শুনা, মুখের সকল দিক শুনা, দরিদ্রের সকলই 
শুনা ॥ ১৬৮ ॥ 
অন্যচ্চ। তাঁনীন্দরিয়াণ্যবিকলানি তদেৰ নাম, স 
বুদ্ধিরপ্রতিহত! বচনং তদেব। অর্থোম্মণা বির 
ভিতঃ পুরুষঃ সএব, অনাঃ ক্ষণেন ভবতাতি 
বিচিত্র মেতৎ।' ১৭৯৪ 
অপর অবিকল সেই সকল ইন্্রিয়। মে অবিকৃত 

নাম, সেই*অগ্রতিহত। বুদ্ধ, সেই বাকা, এবং ধনের 
মত্ত] ন! থাকিলে সেই পুরুষ, কিন্তু ধন হইলে ক্ষণকাল 
মধ্যে ' সকলই অন] প্রকার হয় একি আঁম্চয্য ॥ ১৬৯ ॥ 

এতৎ নর্ব সারণ্য ময়াইবলোচিতং মমাত্রা- 
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বস্থান টানে যচ্চান্তস্মৈ এতৎ বৃত্তান্ত 
কথনং তদপ্যনুচিতং 
এই মকল শুনিয়! ক আলোচন। করিলাম আর 

এখখনে আমার অবস্থান উচিত হয় না, সম্প্তি অন] 

ব্যক্তিকে যেএই বৃত্তান্ত কহা, তাহাও উপযুক্ত নহে। 
যততঞ্*চ। অর্থনাশং মনস্তাপং, গৃহে ছুশ্চরিতানি চ। 
বঞ্চন গ্াপমানঞ্চ। মতিমাম প্রকাশয়েৎ ॥ ১৭০ || 

যেহেতু ধননাশ, ষনস্তাপ, গহের মন্দ চরিত্র, পর 
কর্তৃক বঞ্চন” অপনান, এই সকল বৃদ্ধিমান লোক 
গুকাশ করিবে না॥১৭০ ॥ 

তথাচোল্তং। আঘুর্ষিত্ব গৃহচ্ছিদ্রুং, মন্ত্র মৈথুন 
ভেষজৎ। তপে। দানাপমানঞ্চ, নব গোপ্যানি 
হত্বতঃ ॥ ১৭১ | 

পণ্ডিতের! বলিয়াছেন পরমায়, ধন, গৃহচ্ছিদ্র, 
আ'র মন্ত্রণা, মৈথন,উষধ, তপস্যা, দান এবং অপমান 
এই নয়টা ষ্ব পুর্ববক গোপন করিবেক ॥ ১৭১] 
তথাচোক্তং। অত্যন্ত বিমুখে দৈবে, ব্যর্থে যত 
চপৌরুষে। মনস্থিনো দরিভরন্ত, বনানন্যৎ কৃতঃ 
সখং | ১৭২ 
এ রূপ উদ্ত আছে দৈব অত্যন্ত বিমুখ হইলৈ আর 

পুরুষমাধ্য ক্রিয়া ব্যর্থ হইলে ননশ্ব দরিদ্রের বন 



"8৪ হিতোপদেশ। | 
ব্যতিরেকে আর কোথায় সুখ, অর্থাৎ তাহার অরণ্য 
মধ্যে বাসকরা উচিত ॥ ১৭২ 

অন্কচ্চ। মনস্্ী ভ্রিয়তে কাম, কার্পণ্য নত 
গচ্ছতি। অপি নির্ধাণ মায়াতি, 'নানলে! যাঁতি 
শীততাং ॥ ১৭৩ || 
অপর মনস্বী লোক মরিয়া যায় তথাপি কুগণতা 

পায় নাঃ যেন অগ্নি নির্বাণ হয় তথাপি সিপ্ধত! 
প্রাণ্ড হয় না॥ ১৭৩ 
কিঞ্চ। কুজ্মস্তবকস্যেব, দ্ধে বৃত্তী তু মনস্থিনঃ | 
নর্কেষাং মুদ্ধি। ব| তিষ্ঠে, দ্বিশীষ্যেদথ ব৷ বনে। 
১৭৪ | 
এবং মনস্বি লোকের পৃষ্পস্তবকের ন্যায় ছুই 

বৃত্ত, হয় সকলের মাথাতে থাকে অথব1 বনে বিশার্ঘ 
হয় ॥ ১৭৪। 
য্চাত্রৈৰ ষাচ্ঞয়া জীবনং তদতীৰ গর্ছিতং। 
এই স্থানেতেই যে বাচ্ঞ। করিয়া প্রাণ, ধারণ, 

তাহা অত্যন্ত শিন্দিত। 

যতঃ | বইং বিভবহীনেন, প্রাগৈঃ লন্তপ্সিতো 
ইনলঃ | নোপচারপরিভরষ্টঃ, কৃপণঃ . প্রার্থতে 
জনঃ ॥ ১৭৫ | 
ধনহীপ লোকের অগ্নিতে প্রাণ সমর্পন করাও ভাল, 
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তথাপি উপচারহীন কৃপণ লোকের নিকট প্রীর্থন! 
ভাল নয় ॥ ১৭৫ ॥ 

অন্ঠচ্চ | দারিদ্রযাদ্বিয়মেতি ত্রীপরিগতঃ প্র 
জশ্থাতে তেজপো, নিস্তেজ1ঃ পরিভূক্কতে পরি- 

,ভবানির্োদ মাপদ্যতে। নির্রি্ঃ গুচমেতি 
শেকনিহতে। বুদ্ধ পরিত্যজাতে, নির্কদ্ধিঃ ক্ষয়- 
মেত্যহে! নিধনত। সর্কাপদ। মাস্পদং ॥ ১৭৬ ॥ 
এবং দ'রদ্রত/ হেতু লজ্জ। পায়, প্রাপ্তলজ্জ লোক 

বল হইতে ভ্রষ্ট হয়,বলরছিত লোক পরাভূত হয়, 
গরাভব হইতে অজ্ঞান হয়, অজ্ঞানী জন শোক পার, 
প্রাগুশোক লোক বুদ্ধি হইতে ভ্রষ্ট হয়, বুদ্ধিত্রক্ট 
লোক নক্ট হয় অতএব দেখ, কি আশ্চর্য্য দ।রিদ্র্য সকল 
বিপত্তির আশ্রয় ॥ ১৭৬ ॥ | 
কিঞ্চ। বরং মৌনং কারধধ্যৎ নচ বচনমুক্তং যদ? 
নৃতৎ, বরং ক্রৈব্যং পুন] নচ পরকলত্রাভি- 
গমনং। বরং প্রাণত্যাগো নচ পিশুনব।ক্যে 
্ঁভিক্ুচি, বরং ভিক্ষাশিন্বং নচ পরধনাস্বাদন- 
সখং ॥ ১৭৭॥ রর | 
অপর বরং মেনব্রত ক'রবরেক তথাপি মিথ] বাক্য 

কবে না। * পুরুষের নপুংসকতাও ভাল*্পরস্ত্রীগমন 
জল নছে। প্রাণত্য।গ ও ভাল,খলব[ক্যেতে আমস্তি 

$ 
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ভাল নহে, ভিক্ষা! করিয়। ভোজনও ভাল, গরধণের 
আস্বাদন সুখ ভাল গহে॥ ১৭৭ ॥ 

বরং শুন্য শীল! নচ খলু বরো ভুষ্টবৃষভো, বরং 
বেশ্। প্ীু ন পুনরবিনীতা। কুলবধুঃ। বরং 
বাসেোইরণ্যে ন পুনরধিবেকাধিপপুরে, বরং 
প্রাণ ত্যাগ! ন পুনরধমানা মুপগমঃ ॥ ১৭৮ 
অপর গৃহ শৃন্যও ভল, শ্রেষ্ঠ দুষ্ট বৃষভ ভাল নহে, 

বেশ্য। পত্বীও ভাল বিনয়রহিতা স্ত্রী ভাল নহে। বনে" 
তেও বাস তাল, অন্যয়ি রাজার নগরে বাম ভাল 
নছে, প্রাণত/াগও ভ।ল, অধমের সমীপে গন ভাল 
নহে ॥ ১৭৮ 
অপিচ। সেবেব মানমখিলং, জ্যোত্সের তমে। 
জরেব লাবণ্যং। হরিহরকথেব দুরিতং, গুণ 
সমূহ মপ্যর্ণিত| হরতি ॥ ১৭৯।॥ 
আর যেমন দেবা সমস্ত মান হরণ করে, জো হল অন্ধ- 
কার হরে, বৃদ্ধীবস্থা শরীবের কান্তি নট করে, বিষ, 
ও লিবের কথ! পাপ হরে, এমনি প্রার্থনা গুণযমুহ 
হরণ করে ॥ ১৭৯॥ | 
ইতি বিষ ভৎ কিমহং পরপিতণ্ডেনাত্ানং 
পোষয়াণি কষ্টং ভে তদপি দ্বিতীয়ং সৃতু- 
্বারং। 
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ই্ক| বিবেচনা করিয়। চিন্ত। করিলাদ তবে জানি 

আপনাকে কি পরপিগ্ডে পোষণ কবির তাহাও কউ 
দ্বি১য় যমদ্বার | 

যতঃ। পল্পবগ্রাহি পাণ্ডিত্যং, ক্রেয়ক্রীতঞ্চ, 
; মৈথুনং। ভোঁজনঞ্ পরাধীনং, তিঅঃ পুংসাং 

বিভহ্কনাঃ | ১৮০॥ 
গলুবগ্রাহি পাঞ্ডিতা এবং বেতন দিয়। স্রীমংসর্থ আর 

রাধীন ভে।জন এই তিন লোকের বিডস্বনা ॥ ১৮৯ ॥ 
'ন্যচ্চ। রোগী টিরপ্রবাসী, পরান্ন ভোজী 
পরবালশায়ী চ! যজ্জীবতি তন্মরণং, যম্মরূণৎ 
লেইস্্য বিআম 1১৮১ ॥ 
অপর রে!গবুক্ত বাঞ্তি ও চিরকাল গ্রব'সী ও 

পরাগতোনন, ও পর গঙ্গে শয়ন কর্তা, ইহাদের যে 
বাঁচন হেই মরণ আর যে মরণ সেই বিশ্রাম ॥ ১৮১।। 

ইত্যালোচ্যাপি লোভাৎ প্ুনরপ্যর্থং গ্রহীতু 
মাগ্রস্থ মকরুবং | 

ইহা। বিবেচন] করিয়াও লোভ শ্রাযুক্ত পনর্ক'র 
ধন সংগ্রত করিতে স্থির করিলাম । 
তথাচোভ্ুং। লোতেন বুদ্ধি শ্চলতিঃ লোভো 

ছহ 



হয লোত তৃষ্াকে জল্মায়। তফ। ৮1 তিতি শষ ইহ 
গে!কে ও গরলে!কে দুগদ পায় ৮০৮১ | 
তিতেহহং মনদং টার স্তেন বীণাকর্ণেন 
জন্রবংশখণ্ডেন তাড়িতশ্াদিল্তয়ং  জুক্ধে 
ও নিয়ত মাঃ 'প্রোহা ভৰতি। 

ন্দং এখন করত রা ই 

তথ)চ। জর্দা সম্পত্তয়স্তল্য, সন্মর্ঘং বষ্য 
দানস+ | উপানদ গঢপাদক্তঞ, লু চত্মারুতের 
রঃ ১৮৩ ॥ 
পণগুতেরা কভয়।ছেন ঘ!হার ঘন পরিতষ্ঠ তাহার 

দকলই সম্পত্তি, ঘেদন শুতাতে আবৃত য 

তাহ 1র সর্ধস্থানই চস্মেতে আবৃতকিন্ পৃথিবী চন 
আদ্বৃতা নহেন ॥ ১৮৩ ॥ 

অপরঞ্ধ। “নস্তোষামৃত তৃপ্ডানাং, যৎ জ্খং 
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শান্থচেহসাং। কুতস্তদ্ধন লুক্ষান। মিতশ্চেতশ্চ 
ধাবত।ং ॥ ১৮৪ ॥ ৪ 
অপর প রঙোব ূপ অনতে তৃপ্ত অথচ শান্তান্তঃ 

করণ লোকদের যেস্গুখ নেনসুখ ইতক্কৃতঃ ধাবন করে 
যেখনলোভির!, তাহারদের কোগায় ?॥১৮৪। 
ক্রি তেনাধাতং শ্রুতৎ তেন, তেন সর্ণা মনু- 
ভিতৎ যেলাশ।ঃ পৃষ্ঠতঃ কুন, নৈরাগ্তি মবল- 
শ্বিতং ॥ ৯৮৫ ॥ 
আর তস অধায়ণ করিয়াছে ও শ্রবণ করিয়াছে এব? 

সকল কররয়াছে যে আশাকে পস্চ।ৎ করিয়। নৈরাশ্য 
অবলহ্বণ করিয়াছে ॥ ১৮৫। , 
'অপিচ। অসেবিতেশ্বরদ্াঁর, মদুষ্ট বিরহব্যথং। 
অন্তক্ত ক্লীব বচনং, ধন্যং কন্তাপি জীবনং ॥১৮৬॥ 

এবং সে শোকের জীবন ধনা যন ধনি দ্বার 
সেবা ল। করেনঃ বিরহ ছুঃখ শা দেখেন, নগুংমক বাক্য 
৭ কহেন ॥১৮৬॥ 

যতঃ। ন যোজন শতং দুরং, বাধ্যমানস্তয 
তৃষ্তয়]! সন্তপ্স্য করপ্রাপ্ডে, হপ্যর্থে ভবতি 
লাদরঃ ॥ ১৮৭ ॥ 

যেহেতুঁক ধনতৃষ্ণাতে লুন্ধের শত ফেেজনও দূর নয় 
আর সন্তব্র হস্তস্থিত ধনেতেও আদর নাই |*৮৭। 
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তদত্রাবন্থ্ঠচিতকার্যযপরিগ্রহঃ শ্রেয়ান্।. 
সেই হেতু এখানে আপনদশার উপযুক্ত কর্ম 

করাই মঙ্গল। 
উক্তঞ্চ। কোধর্ম্ো ভূতদয়া, কিং সৌখথ্যং 

নিত্য মরোগিত। জগতি। জন্তোঃ কঃ ন্বেহঃ 
নম্ভাবঃ, কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮৮ ॥ 

পগ্ডিতের| কহিয়াছেন সংলারে প্রাণির ধর্ম কি 

এই প্রশ্নে, উত্তর প্রাণি মকলে দয়া। সখ কি! সর্ধদ! 
অরোগিতা। স্মেহ কি? সন্ভাব। পাণ্ডিত্য কি? সদ- 
স.দ্ববেচন] ॥ ১৮৮ ॥ 

তথাচ। পরিচ্ছেদোহি পাগ্ডিত্যং যদাপন্না 
বিপত্বয়ঃ। অপরিচ্ছেদ কতৃণাং, বিপদঃ স্থাঃ 
পদে পদে ॥১৮৯॥ 

ৰিজ্ঞের কহিয়াছেন বিপদ্দশাতেও যে সদসদ্বিবে" 
চন! সেই পাঁগ্ডিত্য, মদমদিবেচন। রহিতের পদ্দে২' 

বিপত্তি ॥১৮৯॥ 
তথাহি। ত্যদেদেকং কুলস্যার্থে, গ্রামস্তার্থে 

কুলং ত্যজেৎ। গ্রামং জনপদস্তার্থে, সান 
পৃথিবীং 'ত্যজেৎ॥ ১৯০1 
আর কুলের নিমিত্ত এক জনকে ত্যাগ করিবেক, 

গ্রাদের নিমিত্ত কুলকে ত্যাগ করিবেক, দেশের নিমিত্তে 
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গাম ত্যাথ করিবেক এবৎ আপনার নিমিত্ত পৃথিবী 
তা।গ করিবেক ॥ ১৯০ ॥ 

অপরঞ্চ। পানীয়ং ব| নিরায়াসং, স্বাদ্বশ্নং 
বা ভয়োত্বরং। প পশ্ঠ মি, তৎস্থখং 
যত্র নিবৃতিঃ। ১৯১ ।। 
অপর অনায়।ম প্রাপ্ত জল ও ভয়ের পর স্বাদ অন, 

এ ছুয়ের মধ্যে নিশ্চয় বিচার করিয়া দেখতেছি 
যাহাতে নির্বাহ হয় সেই সুখ ॥ ১৯১ ॥ 

ইত্যালোচ্যাহং নির্জন বন মাগতঃ। 
এই রূপ আলোচন। করিয়৷ আমি "নিজ্ঞন বনে 

জা সিলাম। | 

যতঃ। বরং বনং ব্যান্্র গজেন্দ্র সেবিতৎ, 
দ্রমালয়ঃ পক ফলাশ্বু ভোজনং। তৃণাঁনি শব্যা 
পরিধান বল্কলৎ, ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং ॥ 
১১৯২ ॥ 

ফেহেতু ব্যান্্র ও বৃহৎ হক্তিসেবিত অরণাও ভাল 
বৃদ্ধ অশুয়ও ভাল পন্ককল ও জল প্মাহশরও ভাল; তৃণ 

শযাও তাল, বৃক্ষের বাকল পরিধানও তাল, তথাপি 
বাঙ্গব লোকের মধো ধনরহিত হইয়া জীন ধারণ 
ভাল নহে ॥ ১৯২ ॥ 

ততোহপ্াম্মৎপুখাবলোদয়াদনেন মিত্রেণাহৎ 
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শেহানবৃহযা অন্গৃহীতঃ, অধুনা পুনঃ পুণ্যবলো- 

, দয়া ভবদাশ্রয়ঃ স্বর্গ এব ময়। প্রাপ্তঃ। 
তদনক্তর আমার পুথাবল এই মিত্র কর্তৃক আম 

অন্ুগৃহীত হইয়াছি ইদানীং আনার পুণ্যবলের 
প্রকাশ হেতু তোমার অ.শূর স্বগই প্রাপ্ত হইলাম । 

যতঃ। সংসার বিষবৃক্ষস্য, দ্বে এব রপবৎ 
কলে । কাৰ্যাযৃত রসাস্বাদঃ, সঙ্গমঃ স্ুজটনঃ 
গহ ॥ ১৯৩ || 

যেহেতু সংসার রূপ বিষবুক্ষের ছুইটী রনাল ফল, 
কাব্যরূপ অমূস্ু রমের আস্বাদন এক এবং স্ুজণ্বরে 
সহিত নিলন এক ॥ ১৯৩ ॥ ও 

মন্থর উবাচ। 
 অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং 
যৌবন”, আমুষ্য জলবিন্দু লোলচপলং ফেনে। 
পমং জীবিতং। ধর্মমংষে| ন করোতি নিন্দিত 
মতি, স্বর্গার্গলেদ্ঘ'টনং পশ্চান্বাপযুতো জর৷ 
পরিগতঃ শো কাঁমিন। দহযতে। 

মন্তুর কহিল ধন পায়ের খুলার ন্যায়, যৌবন পর্ব- 
তশ্থ নদী 'বেগের ন্যায়, জলবিন্দ বেমন চঞ্চল এমনি 
পরমায়ু অস্থির, আর জীবন ফেনার ন্যায় ক্মণতঙ্লর 

ইহা জানিয়া যে মন্দব দ্ধ স্বর্ণের অর্থলোদযাটক ধর্ম 
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নাকরে সে পশ্চ,ৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে তাপিত 
হইয়া! 'শাঝন্ধুপ অগ্রিতে দগ্ধ হয়। 

যুক্সাভি রতিমঞ্চয়ঃ কৃতস্তস্যায়ং দোষঃ। 
তোনর। আত)স্য টা করিয়।ছিলা তাহার এই 

দেষ। 
' শৃণু। ৮১০৮ বিস্তানাং, ত্যাগ একো 
হি রক্ষণং। তড়াঁগোদর সংস্থানাং, পরিবাহ 
ইবাস্তসাঁং | ১৯৪ 
গন । টা নখান্থিত জলের বহুমেতেই জল 

অণ্ধক হয়, অতএব অজঁত ধনের দান দ্বারা রক্ষ। 

জঙক্ার 1 ১৯3 ॥ 
অভ্তচ্চ! যদধে'ইধঃ ক্ষিতে। বিভ্তং, নিচখান 

মিতম্পচঃ। তদধে। নিলয়ং গন্তং, চক্রে পন্থান 
মগ্রতঃ ॥ ১৯৫ ॥ 

* অপর কৃপণ লোক মৃত্তিকাতে যে নীচে ধন 
পোতে মে শীচস্থানে বাইবার নিমিত্ত 'অগ্রেই পথ 
করে ॥১৯৫॥ রর 

অন্যষ্চ। নিজ সৌখ্যং নিকুন্ধারলা, যো ধনা- 
জন মিচ্ছতি। পরার্থভারবাহীব, ক্রেশ্যৈব হি 
ভাজনং॥ ১৯৬।॥ 

অপর আত্মার সুখ নিরে!ধ করত যে লোক ধনা- 
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চ্জন ইচ্ছ! করে সে পরের নিমিভু ভার বাহকের ন]।য় 
ল্ষেবল দুংখের তাঁজন হয় ॥ ১৯৬॥ 

অপরঞ্চ। দানোপভোগ হীনেন, ধনেন ধনি- 
নো ষ্দি। ভবীমঃ কিন্ন তেনৈব, প্লনেন ধনিনে। 
বয়ং ॥ ১৯৭ ॥ 
এবং দ্বান ও উপভোগ রহিত ধনে যদি লোক 

ধনব!ন হয় তবে সেই ধনে আনরাও ধনবান্ না হই 
কেন 10১৯৭ ॥ 

অন্চ্চি। অসন্তেঃগেন সামান্য কুপণস্য 
ধনংপরৈঃ। অস্যেদমিতি অন্বন্ধো, হানৌ ছুহ- 
খেন গম্যতে ॥ ১৯৮ ॥ | 
অপর। উপভোগ রহিত একারণ কপণের ধন পর 

ধনের তুল্য, আমার এ ধন এই সন্বন্ধ মাত্রঃকিন্তু তাহ 
নন্ট হইলে কেবল দুঃখ জন্মায়॥ ১৯৮॥ 

তথাচোক্তং। দনিংপ্রিয়বাক সহিতং, জ্ঞান 
মগর্বংক্ষমান্বিতং শৌর্যযং। বিত্বং ত্যাগ নিযুক্তং, 
দুল্স'ভ মেতৃচ্চ তুষ্টরং লোকে ॥ ১৯৯। 

পণ্ডিতের! র্ছিয়াছেন প্রিগ্নবাক সহিত দান অহ- 
স্কার রহিত জ্ঞান, ক্ষমাযুক্ত শ্রত্দান নিযুক্ত খন, 
এই চারি সংসারে ছুলভি॥ ৯৯॥ 

উক্তঞ্চ। কর্তৃব্যঃ সঞ্চয়ো নিত্য বর্তব্যো 
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নাতিসঞ্চয়। পশ্য সঞ্চয়শীলহোসৌ, ধহুষ] জঙ্ব- 
কে! হতঃ ॥ ২০০ ॥ 

বিজ্ঞের| কহিয়াছেন সর্বদা সঞ্চয় করিবেক কিন্ধু 
অত্যন্ত সঞ্চয় করিবেক *না কারণ অসঞ্চয়ী শগাল 
ধনুতে নষ্ট হইয়ািল ॥ ৯০০ | 

তাবাহতুঃ কথমেতৎ। 
কাঁক ও মক বলিল একি প্রকার 

মন্থুরঃ কথয়তি। 
মন্থর কহিতেছে। 

অন্তি কল্যাণকটকে বান্তব্যে তৈরকে নায় 
ব্যাধঃ | সচৈকদ! মৃগমন্িষ্যমাণো বিন্ধ্যাটবীং 
গভবান্ ।ততত্তেন ব্যাপাদিতং মৃগমাদায় গচ্ছতা 
ঘোরাকৃতিঃ শ্বকরো দষ্টঃ তং ষ্ট। মৃগং ভূমৌ 
নিধার শুকরঃ শরেণাহতই। 
কলযাণ কটক নামক গ্রামে তৈরৰনাম ব্যাধ ছিল, 

সে একদ্রিবস মুগ অন্বৈষণ করিতে বিদ্ধযাটবী যায়। 
সন্ত্র এক মৃগকে নষ্ট কণ্রয়া আশিতে ছিল, ইতি 
মধ্যে একট। ভয়ানক শরীর বরাহকে দেখাতে হরি, 
ণকে ভূমিতে রাখিয়। শরদ্বার! তাহাকে বধ করিল ॥ 

শুকরেণাপি ঘনঘোর গর্জনং কৃত্ব। ব্যাধঃ সঁমুক্ষ 
দেশে হতঃ। ব্যাধশ্ছিশ্নদ্রমইব ভমৌ নিপপাত। 
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শকরও তজ্দর্ণ গজ্রনি করিয়। ব্যাধের অগুকোষে 

মা 'রপ তাহাতে ব্যাধতে ছিল বুক্ষের ন্যায় দিতে 

প়য়। মরয়ংগেল। 

যতঃ। জলসগ্সির্বিষং শত্তং, ছুদধযা্ী পতনং 
গিরেঃ। নিমিন্ং কিঞ্িদাসাদ্য' দেহী প্রাণান্ 

" বিমুঞ্চতি। ১০১। * 
নী জপ কিষ্ব। অগ্নি কিন্বা বিষ কিনব শী কিম 

নব কা রোগ কব! পর্কাত হইতে পতন হত্যা।দ 

বহকর্চিহ নিনিত্ত পাইয়া জীব প্রাণ ত্যাগ বরে ॥ ৯০৯ 
অথ তস্য পাদ; উন স্পৈকোইপি মৃতঃ 
অনণস্তর বরহের পু আঅছ্ড়ানেতে এক সপ 

মরিল। 
অথানস্তরং দীর্ঘরবনামা জন্ৃকঃ পরিভ্রমন্নাহ। 

রার্থী তান্ম তান্ম.গব্যাধনর্শ্ুকরান্ অপশ্যৎ 
অচিস্তয়চ্চ *অহো। ভদ্দ্য মহড্ডোজ্যং মে সমু 
পশ্থিতং | 

তাঁজার*পরণ্দী্ঘরব নাঁমে শগ[ল আহারের হিষি' 
স্ত ভ্রদণ করত মৃত সেই মৃগ এ ব্যাধ ও পপ ও বরা. 
কে £দখিল এব? চিন্তা করিল কি অ।শ্চর্যা আজি বর 

খাদ প্রবা আমার উপস্থিত হইল। 
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অথৰা। অচিন্তিতানি ছুঃখানি, যখৈবায়ান্তি 
দেহিনাং। স্ুখান্যপি তথ। মন্যে” দৈবমত্রাতির- 
চ্যতে ॥ ১০২ ॥ 

কিন্ত! 'প্রাণরদের ছুঃখ চিন্তিত না হইলেও যেমন 
লাই সে. তেমনি স্থখও মানি ইহাতে দৈবই অতিরিস্ত 
হন | ২০২॥ | 

তচ্চবহধ এষাং মাংনৈর্মাসত্রয়ং মে সুখেন 
গমধ্যতি। 

মে যাহ। হউক মম্প্ত ইহাদের মাঁংসেতে আঘার 
তন মাস স্থখেতে যাইবে। 

উন্বস্ধ | মাসযেকং নরোধাতি, দ্বোৌ মাসৌ 
মুগশুকরৌ। অহিব্পেকং দিনং বাতি, অদ্য 
তক্ষ্যোধনুগড নঃ॥ ২০৩ ॥ 

, আরও ক'হল মন্ুষ) এক মাস যাইবে মুগ ও শ্কর 
্ মাস যাউবে, সর্প এক দিন যাইবে অদ) ধনুর 

ভক্ষপ্ী করিব ॥ ২০৩ | 

ততঃ প্রথম বুভূক্ষাযামিদং নিঃস্বাছু কোদ ও- 
লগ্নং স্সায়ুবন্ধনং খাদা শীত্তাক্তং। তথা কৃতে 'সতি 
'ছিঙ্গে ন্নায়ুবন্ধনে উৎপতিতে ধনুষ হৃদি নির্ডি- 
ন্নঃ স দীর্ঘরবঃ পঞ্চত্বমাগতঃ 

অনন্তর প্রথম ক্ষধাতে এই ান্থাদন রহিত ধন্থুঃ- 

& 
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স্তিত চন্মের ছিলা খাই ইহা কাহয়। তাহা করল পরে 
স্ায়র বন্ধন ছিড়িলে ধনু হুদয়ে লাগিয়া সে দীর্ঘরব 
পঞ্চত্ব পাইল | 

অতোইহং ব্রবীমি কন্তরব্যঃ, সঞ্চয়ো নিতা-, 
মিত্যাদি। 
অতএব আমি বলিমঞয় অবশ্য করিকেক কিন্ত 

অতিশয় সঞ্চয় করিবেক ন।| 

তথাচ। যদ্দদাতি যদশ্নাতি, তদেব ধনিনো 
ধনং। অন্তে মৃতত্ত ক্রীড়ন্তি, দারৈরপি ধনৈ- 
রূপি 7২০৪ ॥ 

পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীতে 
ও ধনেতে অন্য লোকের ক্রীড়া করে অতএব যাহ। 

দেও ও যাহা খাও সেই ধনবানের ধন ॥ ২০৪ ॥ 
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো, যচ্চান্মীতি দিনে 

দিনে। তত্তে বি্তমহং মন্তে, মেব্যং কস্ত্যাপ্ি 
রক্ষতি 1২৫ ॥ | 
অপর বিশিক্ট পাত্রকে যাহ! দেও 'আর প্রততদিন 

যাহ। তোঁজনকর সেই তোমার ধন আমি এই দানি 
গতুব! | কাহারে! ভে।গা ধন রক্ষা কর রর ২০৫॥ 

ধাতুর্শকমিদানীমতিক্রাস্তোপবর্ণনৈন। 
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যাউক, সং প্রতি যাহ] হইয়াছে তাহার বর্নে কি 
প্রয়োজন। ৰ 

যতঃ। নাপ্রাপ্য.মভিবাঞ্ন্তি, নষ্ুং নেস্ছন্তি 
।ঞোচিতুং। আপংস্কপি ন মুহ্ৃত্তি, নরাঃ 
'গিতবুদ্ধয়ঃ॥ ২০৬। 

যেহেতুক জ্ঞাণি লোকেরা অপ্রাপ্য বস্তুতে অভি- 

লাষ করেন না, নষ্ট বস্ত্র জন্য শোক করিতে ইচ্ছ! 
করেন না, বিপত্তিতেও বুদ্ধ হন না ॥২০৬॥ 
তৎ সখে সর্দদ] তয়! সোৎসাহেন ভবিতব্যং। 
সেই হেতু হে মিত্র, তুম নিরন্তর উৎসাহী 

হইব! 
য5ঃ1 শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মুর্খা, যন্ত্র ক্রিয়া- 
(বান পুরুষঃ স বিদ্বান্। স্থচন্তিতঞ্ৌষধ- 
' শাতুরাণাং, ন নামমাত্রেণ করোতারোগৃৎ ॥ ২০৭1 

যেহেতু শাস্ত্র অধয়ন'করিয়াও মুর্খ হয় যে পুরুষ 
ক্য়। করে সেই পণ্ডিত যেমন চিন্তিত উধধ নাদ 
মাত্রে রোখ দুর করে না॥ ২০৭ ॥ 
অন্যচ্চ। ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ, করোতি 
লিজ্ঞান বিধি গু ণং হি। অন্বস্ কিং হস্ততল- 
স্থিতোইপি' প্রকাশয়তার্থমিহ গ্রদীপঃ ॥২০৮॥ 
অর উৎসাহ রহিত্ের শাস্ত্রজ্ঞান অতালও ৭ 
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করে না অন্ধের হস্ভোপরি শ্বিত এদীপ কি ঘট 
পটাদি প্রকাশ করে ?॥ ২০৮ ॥ 
তদত্র সখে দশাবিশেষে শান্তিঃ করণীয়।, এতদ 
প্যতিকষ্টং ত্ুয়া ন মন্তব্যং! 
নেই হেতু এখানে হে মিত্র অবস্থা বিশেষে শা 

কর্ভুবা, তুমি ইহাও অত্যন্ত কষ্ট করিয়া জানিও না। 
বতঃ! রাজ! কুলবধু বিপ্রা, মন্ত্রিণশ্চ পয়োধরাঃ | 
স্থান ভ্রষ্ট]! ন শোভন্তে দন্তাঃ কেশ। নরা নখাঃ 
॥ ২০৯॥ 

যেহেতু রাজা ও কুলস্ত্রী ও ত্রাঙ্ষণ ও মন্ত্রী ও 
মেঘ ও দন্ত ও"চুল ও মন্তুব্য ও নথ এ সকল স্থানচ্যুত 
হইলে শোভ। পায় না] ২০৯ ॥ 

ইতি বিজ্ঞায় মভিমান্ ববস্থানং ন পরিত্যজেৎ 
ইহ। জানিয়! বুদ্ধিমীন্ লোক স্বস্থান পরিত্যাগু 

করিবেন ন1| ূ 
| [কাপুরুষবচনমে তৎ। 

এ কাঁপরুষের বাঁক্য। 

বযততঃ। স্থানমুৎ স্যজ্য গচ্ছন্ত। সিংহাঃ সৎ" 
পুরুষ! গজাঃ। তত্র নিধনং যু্তি, কাকাঃ 
কাপুরুষা মৃগাঃ ॥ ২১০.॥ 
যেহেতু সিংহ ও নতগুরুষ ও হস্ত ইহার হা 
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ভাগ করিয়। যায় আর সেই স্থানেই কাক ও কাপুরুষ 
ও যুগ ইহানা মরে ॥ ২৯০। 

তথ।চোন্তুং। কো বীরমা মনহ্থিনঃ স্ববিষয়ঃ 
কফোবাবিদেশ স্তথা, যং দেশং শ্রয়তে তমেব 

 কুরুতে বাহ্ গ্রতাপার্ষিতং যা্রংপ্রানথলান্গুল 
গ্রস্থরণঃ সিংহে! বনং গাহতে, ভাঁন্মলের হত- 

দ্বিপেন্দ্র রুবিরৈস্তৃষ্ণং ছিনন্ত্যাত্বনই ॥ ২১৯ ॥ 
গ€গুতেরা তাহ। কহিয়াছেন বারের ও পণ্ডিতের 

কি ন্রদেশ কি বিদেশ, যে দেশ আশ্রয় করে সেই দেশ- 

কেই বাছবশেতে জয় করে যেহেতু দন্ত ও নথ ও 
লাঙ্গল এট সকল অস্ত্র ঘষে মিৎহের, গে যেবনে যায় 

তাহাতেই হন্তিশ্রেঠ নষ্ট করিয়া তাহার রক্ত করণক 
আপনার পিপাসা শিবুন্তি করে ॥ ১১১ । 
অপরঞ্চ। নিপানমিৰ মণ্ডুকাঃ, নরঃ ৮ 

-গুজাঃ। সোদযোগং নর মায়ান্তিঃ বিবশাঃ 
সম্পদঃ) ২১২ 

অপর যেমন ভেক সকল কুপেতে যায় আর যেমন 

মৎস্যাদ জলপুণ জলাশয়েতে যায় এমনি, মকল মম্প" 

্ অবশ হই! উদ্দেষ।ণি মন্গষ্যকে পাঁয়॥ ২১২ 
অন্যচ্চ| সুখমাপতিতং সেবেদুঃখমাঁপতিতং 



১১২ হিতোপদেশ। 

তথা। চক্রবৎ পরিবর্তত্তে দুঃখানি চ সুখানি 
চ॥ ১১৩॥ | 
আর আগত শ্খকে সেবা করিবেক এব* আগত 

ছঃখকেও সেবা করিবেক যেহেতু ছঃখ ও সুখ চক্রের 
ন]ায় ভ্রমণ করে ॥২১৩।॥  " 

অন্যচ্চ। উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসুত্রং, ক্রিয়া বিধি- 
জ্ঞং ব্যসনে স্বসক্তং। শুরং কৃতজ্ঞং দুচসৌ হৃদ, 
লক্ষমীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ ॥ ২১৪ 
অপর উদ্দেযাগবিশিষ্ট ও অচিরক্রিয় ও কর্মকা, 

গুজ্ঞ ও ব্যসনেতে অগক্ত ও বীর ও কৃতজ্ঞ ও অনেকের 
মিত্র এতাদ্শ পুরুষকে লক্ষী আপন বাম করিন্লার 
কারণ পান *৮৪॥ | 
বিশেষতশ্চ। বিনাপ্যর্থৈ ধাঁরঃ স্পূশতি বহু 
মানোন্নতিপদৎ সমাযুক্তোপ্যর্থৈঃ পরিভব পদং 
যাতি কৃপণঃ। স্বভাবাদুদ্ভ'ত।ং গুণসমুদয়োলাসি 
বিষয়াং, দ্যুতি সৈংহীং ,কিং শ্ব। ধৃতকনক 
মালোইপি মভতে ॥ ১০৫। 
বিশেষতঃ শর পুরুষ ধন ব্যতিরেকেও অনেক সম্ম।- 

নেতে উচ্চপুদ পায় আর কৃপণ লোক ধনবান হইয়াও 
পরা'তব পায় ইহাতে দৃষ্টান্ত এই যে স্বভাতেতে জাত 
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অথচ গুণ সমুহেতে গ্রাণ্ত যে মিংহসম্বন্ধি' কান্তি, ইহ! 
কি কুকুর ন্বর্ণমাল! ধারণ করিয়াও পায় ॥ ২১৫। 
কিঞ্চ। ধনবানিতি হি মদে! মে, কিং গতবিভ- 
বে৷ বিষাদ মুপযামি। করনিহিত কন্দৃকসম8, 

' পাতোৎ পাতা মনুষ্যাণংং ॥২১৬॥ 
এবং ধনবত্তপ্রযুক্তই অহক্কার আমার ছিল, 

গতবিভব হইয়! কেন বিষাদ করি? অর্থাৎ ধন গেলে 
বিষণ্ন হওয়া উচিত নয় কেনন! মন্ষ্যদিগের পড়া 
ও উঠ| হস্তস্থিত তাট।র নায় ॥ ২১৬॥ 

কিঞ্ক। অভঙ্ছায়! খলপ্রীতি, অবশম্যানি যো- 
য্তিঃ। কিঞ্িৎ কালোপভোগ্যানি, যৌবনানি 
ধনানি চ॥ ২১৭ ॥ 
এবং মেঘচ্ছায়। ও খলের প্রেম ও নুতন শন) ও স্ত্রী 

ও যৌবন ও ধন এসকল কিঞ্চিৎ কাল উপভোগের 
বিষয় ॥ ২১৭॥ 

অন্যচ্চ॥ বৃত্তার্ঘং নাতিচেষ্টেত, সা হি ধাত্রৈৰ 
নিশন্মিতা। গর্ভাদুৎ পতিতে জঙ্তে হু প্রত 
বতঃ স্তনৌ ॥ ২১৮। 
অপুর ধনের নিমিত্ত অতান্ত চে করিবে ন| 

যেহেতু বিধাঁতাই তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন কেনন। 
জ 
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গর্ভ হইতে জীব জন্মিলেই মাতার দুই স্তনে দুগ্ধ 
দরে 1 ২৯ ॥ 

অপিচ। সখে ! যেন শুক্রীকৃতা হংসাঃ, শুকাশ্চ 
হরিতীকৃতাঃ। নয়ূর।শ্চিত্রিতা যেন, ন তে বৃত্তিং 
বিধান্যতি ॥২১৯॥ ও 
এবং হে মিত্র ! যিন হৃংসকে শুক্র করিয়াছেন আর 

শুক পক্ষিকে হরিঘর্ণ করিয়াছেন আর ময় কে চিত্রি- 
ত করিয়াছেন তিনি তোমার বৃত্তি বিধান করি- 
বেন ॥ ২১৯॥ 

অপরঞ্চ! সতাং রহন্যং শৃণু মিত্র । 
আর হে মিত্র উত্তম লোকদের রহ্ন্য শুন। 

জনয়ত্যঙ্জনে দুঃখং' তাপয়ন্তি বিপাত্তিযু ৷ মোহ- 
যন্তি চ সম্পত্ো, কথমর্থাঃ সুখাবহা18 ॥ ২২০॥ 
অর্োপাজ্জনে ছুঃখ জন্মে এবং নষ্টেতে তাপ হয় 

আর সম্পত্তিতে মোহ জন্মায় তবে অর্থ কি প্রকারে 
সুখদায়ক হইল ?॥২২০। রর 
অপরঞ্ণ,। ধন্মার্থং যস্তয বিস্তেহা, বরং তন্ত্য 
নিরীহত|। .প্রক্ষালনাদ্ধি পক্স্থ, দুরাদস্পর্শনং 
বরং ॥২২১॥ রি 
অপর খণ্মান্ুষ্ঠনের নিমিত্তে যাহার ধন চেষ্টা 

তাহার নিশ্চেতা তাল যেহেতু কর্দমের এ্রক্দালন 
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অপেঞ্ষ| দূরে থাকিয়। স্পর্শ নাকরাভাল॥১২১| , 

যতঃ। ষথা হ্যামিষ মাকাশে' পক্ষিভিঃ শ্বাপ- 
দৈ তব । ভক্ষ্যতে মলিলে নক, স্তথা সর্ধত্ 
বিত্তবান্ ॥ ২২২॥' 

যেহেতু যেমন পক্ষরা আকাশে আমিষ তোজন 
করে আর ব্যান্ত্রের পৃথিবীতে ও বৃস্তীরেরা জলেতে 
খায়,তেমনি ধনবান্ লোক সর্বাত্র ভুক্ত হইয়। থাকে॥ 
২২২॥ 

অন্যচ্চ। রাজতঃ সলিলাদপ্রে, শ্টৌরতঃ কুজনা- 
দপি। ভয় মর্থবতাং নিত্যং, মৃত্যোঃ গ্রাণ- 
ভ্তামিব ॥ ২২৩। 
অপর রাজ। হুইতে, জল হইতে, অগ্পে হইতে, 

চোর হইতে এবং খল হইতে ধনিরদের সর্বদাই 
ভয়, যেমন যম হইতে প্রাণিদের সব্দদ| তয় ॥ ২২৩ ॥ 

তথাহি। জন্মনি ক্রেশবহুলে, কিন্ন, ছুঃখমত 
প্রং / ইচ্ছ। সম্পদ্যতে! নাস্তি, তত্রেচছা ন নিব- 
তঁতে ॥ ২২৪॥ 

এবং ছুঃখ সমূহ বিশিষ্ট সংসারে ইহার গর আর 
ছুঃখ কি যাহাতে হচ্ছানুরূপ সম্পত্তি হয় নু। এবং 

ইচ্ছাও নিবৃততি পায় না॥২৪॥ 
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অন্যচ্চ। ভ্রাতঃ শৃণু। 
হেতাই আর শুন। 

ধনং তাবদসুলভং, লন্বং কৃচ্ছেণ রক্ষ্যতে | ল্ধা- 
লাশে যথা মৃত্যু, স্তম্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ ॥২২৫॥ 
ধন অতি ছুর্লভ, ধন পাইলে কফ্টেতে রক্ষা হয় আর 

প্রাপ্ত ধনের নাশ মৃত্যু তুল) সেই হেতুক ধনচিন্তা 
করিবেক না) ২২৫॥ 

, তৃষ্ণাং চেহ পরিত্যক্ত, কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ। 
তন্তযাশ্চেৎ প্রনরো দত্তো, দাস্যঞ্চ। শিরসি 
স্থিতং ॥ ২২৬ ॥ 

ধন বিষয়ে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিলে কে দরিদ্র কে. 

ধনী? যদি এ তৃষ্ণাকে স্থান দেয় তবে দাস্য মাথার 
উপরে থাকে ॥ ২২৬ ॥ 
অপরঞ্চঃ। যদ্ঘদেবহি বাঁঞ্ছেত। ততোবাহ। প্রব- 
ভ্ঁতে। প্রাপ্ত এবার্ধতঃ সোর্থ, স্ততে! বাঞ্চ। নিব- 
তঁতে ॥ ২২৭॥ 
অপর, বিষয়কে যত বাঞ্খ কর ততই বা] বৃদ্ধি 

পায় কেনন। বিষস্স প্রাপ্ত হইলেই তাহ হইতে বাঞ্চ। 
নিবত্ত হইম্কা অন্যার্থ হয় ॥ ২২৭॥ 
কিং বহুন। মম পঙ্গপাতেন ময়ৈর নহাত্র কালে। 
নীয়তং। 
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আর আমার অনেক পক্ষপাতে কি প্রয়োজন 

আমারি মহিত এখানে কাল যাপন কর । 

যতঃ। আমরণাস্ভ18 প্রণয়াঃ কোপাস্তৎক্ষণ ভ- 

রাঃ পরিত্যাগাশ্ নিঃসঙ্গ।, তবস্তি হি মহ! 
চৈ 

তনাং ॥২২৮। 
যেহেতু উত্তম লোকদিগের প্রীতি মরণ পর্যয, 

স্তথাকে আর ক্রোধ অতান্প কালে নক্ট হয় এবং পরি. 

তা সঙ্গ রডিত হয় ॥ ২১৮॥ 

ইতি শুস্বা লঘুপতনকে। ব্রতে ধন্যে'ইসি মন্থর 
সর্বথ! শ্লাধাগুণোইনি। 
ইহ| শুনিয়া লঘঘপতনক কহিতেছে মন্থর তুমি 

ধনা, তুমি প্রশংসিত গুণবিশিক্ট। 
যতঃ। সম্ভএব সতাং নিত্য, মাপছুদ্ধরণ ক্ষম1ঃ ! 
গজানাং পঙ্মগ্রানং, গজা এব ধুরন্ধরাঃ ॥২২৯ | 

যেহেতু উত্তম লোকেরদের উত্তম লোকই বিপ 
স্ঁরণ যোগা ইহাতে দৃষ্টান্ত পঙ্পতিত হস্তির হস্তীই 
উদ্ধার কর্তৃ।॥ ২২৯॥ 
শ্লাধ্যঃ সএকো ভূবি মানবানাং,ন উত্তমঃ সৎপু 
রুষঃ সধন্যঃ। যস্যার্থিনে। বা শরণাগতা বা, নাশ! 
বিভঙ্গ। বিমুখাঃ প্রয়াস্তি ॥ ২৩০॥ * | 

পৃথিবীতে মন্তুষ/দেরমধ্যে কেবল সেই এক ব্যন্তি 
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প্রতিষ্ঠিত. সেই মহত, সেই মৎপুর্ুষ, সেই ধনা, ধাঁহার 
নিধ্টে যাচকের! এবং শরণাপন লোকেরা আসিয়। 
নৈরাশ্যে বিমুখ হইয়া না যায় ॥ ২৩০ ॥ 

তদেবন্তে স্বেচ্ছাহারবিহারং কুর্নাথঃ মন্তষ্থাঃ 
স্থখং নিবসপ্তি। অথ চিত্রাঙ্গনাম। মগঃ কেনাপি 
ত্রাসিতস্তত্রাগত্য মিলিত স্তৎ পশ্চাদদার়াস্তং মৃগ' 
মবলোক্য ভয়ং সঞ্ষিন্ত্য মন্থরো জলং প্রবিষ্টে৷ 
মুষিকশ্চ বিবরং গত, কাঁকোহপি উড্ডীয় বৃক্ষ 
মাকঢ় স্ততোলঘুপতনকেন সুদ্ররং নিৰপ্য ভয়- 
হেত 3 কোহপ্যায়াতীত্যালোচিতং পশ্চাত্বদ্চন। 
দাগত্য পুনঃ সর্সো মিলিস্ব। তত্রৈবোপবিষ্ট 8 

অনন্তর তাহর1 এই প্রকারে আপনহ২ ইচ্জাতে 

আহার বিহার করত সন্থুট হইয়া স্থে বাসকরে 
পরে এক দিবন চিত্রাঙ্গনাম/মূগ কোন ব্যক্ত হইতে 
ভর পাইয়| সেই স্কানে আমিয়া মিলিল। মুগকে তাত 
হইয়া! আসতে দেখিয়। ভয় সন্তাবন। করিয়। মন্থর জর্গল 
প্রবিষ্ট তইল আর উন্দুর গর্ত মধ্ধে) গেল কাকও উড়িয়। 
বৃক্ষে আরোহণ কুরিল। তাহার পর লঘু পতদক অ- 
ণেকু দূর পর্যন্ত দেখিয়! তয়ের কারণ কিছুই, আইসে 
না ইহা আলোচনা করিল। পশ্চাৎ ত।হার বাক্যেতে 
কলে পুনর্কর আসিয়া] সেই স্থ(নে মিলিয়। বসিল। 
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মন্থরেণোক্তং ভদ্র মৃগ স্বাগতং স্বেচ্ছয়! উদকা 
দ্যাহারোহমৃভৃক্তা মত্রাবস্থানেন বনমিদং স-* 
নাথী ক্রিয়তাং ৷ চিত্রাঙ্গে। ব্ুতে লুব্ধকত্রাসি- 
তোইহুং ভধতাং শরণমাগতে! ভবভিঃ সহ 
সথামিচ্ছামি। 

মন্ত্র কহিল হে ম্গস্থুখে আইলে? ইহা জিজ্ঞ- 
সিয়া কহিল আপন ইচ্ছাতে জল তৃণাদি আহার কর, 

এস্।নে অবস্থান করিয়া এই বনকে সম্বামিক করহু। 
চিত্রা বলিল আমি বাধ কর্তৃক ত্রাসিত হইয়। 
আপনকারদের শরণাগত হইলামঃ আপনকারদিগের 
সদ্হত বখ্য ইচ্ছ! করি। 

হিরণ্যকে'ইবদৎ মিত্র তাবদস্মাভিঃ সহ ভৰত। 
যত্্েন মিলি তং। 

হিরণ্যক বলিল হে মিত্র তুমি আদারদিখের সহিত 
অনেক কছেতে মিলিয়াছ | 
যতঃখ ওরসং কৃতসন্বন্ধং তথ! বংশক্রমাগতং। 
রক্ষিতং ব্যসনেভ্যশ্চ, নিত্রং ভেয়ং চতুর্বিধং 
| ২৩১। 
যেহেতু ,মিত্র চারি প্রকার হয়, তাহা কহিয়াছেন 

উরস অর্থাৎ পুল্রার্দ আর কৃত সম্বন্ধ অর্থাৎ যাহার 
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সহিত নন্বন্ধ করিয়া মিত্রতা হয়, পুরুষা মৃক্রমে মিন 
আর বসন হইতে রক্ষত ॥ ২৩১॥ 

তদত্র ভবত রা 'হনির্বিশেষং স্থীয়তাং। 
সেই হেতু আপনি এখানে আগন গহের ন্যায় 
জা? | | 

তচ্ছ্,স্থা মৃগঃ সানন্দে! ভূত স্বেচ্ছাহারং কৃত্বা 
পানীয়ং পাব জলাসমতরুচ্ছায়ায়ামুপবিষ্টঃ | 

তাহা শুনিয়া হরিণ আহ্লাদিত হইয়। আপন ইচ্ছা" 
[তে আহার করিয়। জলপান পুর্বক জলসম্নিধিতে 
বৃন্ষচ্ছায়।র বমিল। 

অথ মন্থরেণোক্ং | 
অনস্তব মন্থর কহিল । 

সখে মৃগ এতম্মিনিজ্জনে বনে কেন ত্বং ভ্রা্িতঃ 
কদাচিৎ কিং ব্যাধাঃ অত্র সঞ্চরস্তি । 
হে মিত্র ঘৃগ এই নিজ্জন বনে কাহাকর্তৃক তুমি 

তত হইয়াছিলে ? এ বনে কখন কি ব্যাধ আই*সে ? 
« 5৬: 

ম্গ কহিল। 
অন্তি কলিঙ্গ বিষয়ে রুক্যাঙ্গদনামা নরপতিঃ। 
সচ দিগ্বিজয়বযাপারক্রমেণাগত্য চন্দ্রভাগা- 
নদীতীরে সমাবাদিতকটকো বর্ততে। প্রাতশ্চ 
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তেনাজ্রাগত্য কপরসরঃ সমীপে তৰিতব্যমিতি, 
ব্যাধানাং মুখাৎ কিন্বদন্তী আয়তে। তদত্রাপি' 
প্রাতরবস্থানং রানি মিত্যালোচ্য ষখাবসরৎ 
কার্্যমারভ্যতাঁং 

কলিঙ্গ দেশে ৫ জদ নামে এক ভূপাল আছেন। 
৩ দিগ্বিজয় করিতে আয় চক্রভা টি নদীর 

তরে কটক সংগ্রহ পুর্ধক বাম করিতেছেন। প্রা(তঃ 
কালে এখানে আসিয়। কর্পর সরোবর নিকটে থাকি- 
বেন। ব্যাধদিগের মুখে এই জনশ্রুতি শুনিতেছি, সেই 
হেভু এখানেতেও ভয়ের কারণ আছে ইহ! বিবেচন! 
ক রয়! য।হ। কর্তবা হয় তাহা কর। 

তচ্ছ বা কুন্মঃ সতয়মাহ জলাশয়াস্তরং গচ্ছামি। 
ই€| এ কচ্ছপ ভীত হইয়! কহিল অন পুক্ষরি 

9"তে বাই | 

কাকমৃগাবপি. উক্তবস্তাবেবমন্ত। 
কক এবং হরিণও কহিল তাহাই হউক! 

ভতে। হিরণ্যকে। বিহম্যাহ জলাশয়্ন্তরে প্রাপ্ডে 
মন্থরসা কুশলং, স্থলে গচ্ছতঃ কঃ-্রতীকারঃ। 

পরে হিরণ্যক হা. মিয়। বলিল অন্য হদে গেলে মন্থ 
রের মঙ্গল হঈবে সত্য কিন্তু স্থলে যাইবারশকি উপায়। 

যতঃ। অভ্ভাংদি জলজন্তু,নাৎ, দুর্গং দু নিবা- 
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সিনাং । স্বভূমিঃ শ্বাপদাদীনাং, রাজ্ঞাংমন্ত্র 
পরং বলং। ২৩১। 

ষেখ্তে জলঙ্ন্তর্র জল বড় বল, দুর্ণবঠসির ছুর্ঘ 
বড় বল,ব্যাম্্রাদির স্বস্থাণ বড় বল,'রাজার মঙ্জী বড় 
বল ॥ ৪২ ॥ 

সখে ল্ঘপতনক, আ্রাষেণা নেনোপদেশেন তথা 

ভবিতব্যং 
সখে লঘ্বুগতনক এই পরামশেতে বোধ হয় সেই 

প্রকার হই বে 

স্বয়ং বীক্ষ্য যথা বধ্বা& পীড়িত কুচকুটুলং। 
বণিক্পুত্ধে। ভবদুঃখী, ত্বং তখৈব ভবিষ্যলসি 
॥ ২৩৩ ॥ 

যেমন বণিক শুক্র রাজপুজ কর্ডক আপন স্বীয় স্ত্রীর 

কুচ -ক'রক মন্দতর্দে খিয় দুঃখী হইয়াছিল তেমন. 
তুমি হইব! | *৩৩। 

তে উচ্ঃ কথমেততৎ। 

তাহারা বলিল একি একার! 

হিরণ্যকঃ কথয়তি। 
.. হিরণ্যক ক'ভতেছে। র 

অস্তি কান্যকুজবিষয়ে কীরদেনোনাম রাজা । স্চ 
বীরপুত্রনামি নগরে নিবসতি। তেন তুরঙ্গবলে 
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নাম রাজপুভ্রে। ভোগপতিঃ কৃতঃ। সচ মহাধন 
স্তরুণঃ একদ। স্বনগরং ভ্রাম্যক্নতিপ্রৌটযৌবনাং 
লাবগ্যবতী নাম বণিক্ পুত্রবধূ মালোকয়ামাস। 

"ততঃ স্বহন্দ্যং গন্ব| স্মরাকুলমতিস্তস্যাঃ কৃতে চ 
গুতীৎ প্রেষিতবান্। 

কান্যকুক্জ দেশে বীর গুত্র নামক নগরে বদন 
নস| এক রাজ। থাকেন। তিনি তুর বল নামে রাজ 
প্ুপ্রকে সর্ববাধ্যক্ষ করিলে মহাধনী,ও যুব! সেই রাজ" 
গুপ্ত এক দিবল আপন নগর ভ্রমণ করত অতান্ত যুবতী 
লবণাবতী নমে বণ্ক্পুত্র বধুকে দেখিতে পাইলেন। 
পরে আপন অকউ্রালিকাতে আনিয়া কামাতুর চিত্ত 
হইয। তাহার নিমিন্ত দুতী পাঠাইলেন। 
বতঃ | সম্মাস্তাবদদান্তে প্রভবতি পুরুষ স্তা- 
বৃদেবেন্দ্রিরাণাং, লঙ্জ। তাবদ্িধন্তে বিনয়মপি 
সমালম্বতে তাবদেব। জুচাপাকৃষ্টমুক্তাঃ শ্রবণ 
পথগতা! নীল পক্ষ্াণ এতে, যাবলীলাবতীনাং ন 
হৃদি পরিণত দুষ্টিবাণাঃ পতস্তি। ২৩৪.। 

যেহেতু তাবৎ পথান্ত সগ্পথ থাকে, তাবও পর্যান্ত 
সুক্ষ ইন্দ্রিয়থণের প্রভূ হল, তাবৎ পর্যন্ত লঙ্জ্। থকে 
আর তাবৎ পর্যন্ত বিনয় আলম্বন করে যাবৎ পর্যন্ত 
সুন্দরী নারীদিগের দৃষ্টিকূপ অব্যর্থ বাণ পুরুষের 
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হাঁদয়ে ন। পড়ে । অন) ধাণ কদাচিৎ ব্যর্থ হয় এ 
বাণ কখন ব্যর্থ হয় না আর অন) বাণ বংশ 
নির্শিত ধন্থতে আকৃষ্ট হইয়৷ ক্ষিপ্ত হয় এ শর ভুরূপ্ 
ধন্থুতে আকৃষ্ট হইয়। ক্ষিপ্ত হয় আর অনা তীর কণ, 
পর্যন্ত গিয়! মুক্ত হয় এবং অন্য শরের নত 
পার পাথা থাকে এ শরের চক্ষুর পাতাই.নীলবর্ণ 
পাখা ॥ ৮৩৪ ॥ 

নাপি লাবণ্যবতী তদবলোকনক্ষণাৎ গ্রভৃতি স্মর 
শর প্রহার জর্জরিতচিত্ত। তদে কহৃদয়াভবৎ। 
এবং সেই লাধণ/বত1ও তাহার দর্শন ক্ষণ অবধি 

কামশরের প্রহারে জঙ্জরি তাস্তঃকরণ! হইয়া, তদেক- 
চিন্ত। হইল। 

তথাহ্াক্তং। ন স্ত্রীণা মপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ, প্রিয়োবাপি 
নবিদ্যতে। গাবস্তণমিবারণ্ে, গ্রা্থয়ন্তি নৰং 
নবং। ২৩৫ । | 

পরগুতেরা তাহ। কহিয়।ছেন নারীদিগের অপ্রিয় 
কেহ নাই,প্রিঘ্ও কেহ নাই যেমন গ্রিরু কাননেতে 
নুতন খঘুস মন্দদ। অতিলাষ করে এইরূপ স্ত্রীলেক 
নুতনং পুরুষ মব্রদ। বাঞ্চি। করে ॥ ২৩৫॥ 
অথ ফুতীবচনং শ্রুন্ব। লাবগ্যবত্যুবাচ অহং পতিষ্ি 
ব্রতা, কথমেতন্বিক্নধর্মে পতিলগ্বনে প্রবর্তে । 
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পরে লাবণ্যবর্তী দুতীর বাক্য শুণিয়া কিল 
আমি পতি ব্রতা কি প্রকারে এই ভর্তার ত্যাগরূপ 
পাপকর্ম্ে পরবর্তী হইব। 
'যতঃ। স' ভার্ষা যা গৃহে দক্ষা, সা ভার্য্যা যা 
-প্রজাবতী। সা ভার্য্যা। য পতিপ্রাণা, সা ভর্য্য 
যা পতিব্রতা ॥ ২৩৫ ॥ 

যেহেতু যে ্ত্রীগৃহ ব্যাপারে নিপুণ সেই নি 
যে পু | পুত্রবতী সেই পত্ুী, যে স্ত্রী পতির প্রিয়! 
সেই স্ত্রী, যে পত্রী সাধ্বী সেই পত়ী ॥২৩৫। 
ন সাভার্য্যেতি বক্তব্যা, যস্য। ভর্তা ন তুষ্যতি। 
ুষ্টেন্ডর্ভুবি নারীণাৎ,সম্তষ্াঃ সাতার ॥ ২৩৬ ॥ 
এস প্রতি স্বামী তুক্ট ন! হয় তাহাকে ভার্ধ্াাই 

বলি ন।, যাহার প্রতি স্বামী তুৰ্ হয় তাহার সকল 

দেবতাই সস্তষ্ট॥ ২৩৬ ॥ 
ভর্ত! যস্যা গুণান্ ব্রতে, শীলধর্মসমন্বিতান্। অগ্নি 
সাক্ষিক মর্যযাদো, ভর্ত হি শরণং স্ত্রিাঃ॥ ২৩৭॥ 

ভর্তা যে ত্রীর স্বজাব ও ধর্মের গ্রশংস] করে 
সেই স্ত্রী উত্তম যেহেতু অগ্নির নিকটে মর্যযাদ। প্রাণ্ড 
'র্তাই স্ত্রীলোকের রক্ষক 1২৩৭ ॥ 
' অতে। যদ্যদাদিশতি মে প্রাণেশ্বর স্তাদেবাছ মৰি 
চারিতং করোমি | 
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এই হেতু আমার প্রাণনাথ যাহা আজ্ঞা কনহ 

তাহাই আঘি বিবেচন ন1করিয়! করি। 
দুত্যেক্তংসত্যতমমেতৎ। 

দ্ুতী কহিল একথ। অতিসত্য। 

লাবণ্যবত্যুবাচ ফ্রুৰং নত্যমেতৎ | 

*লাবণ্যবতী কহল এ বাক] নিশ্চয় সত্য। 
ততে। 'দুতিক্কয়! গন্ধ তৎসর্ধং তৃরঙ্গবলস্যাগ্রে 
নিবেতিত€। 

অনন্তর দুতী যাইয়। সেই সকল বৃত্তান্ত তরঙ্গ? 
বলের সম্মুখে নিবেদন করিল | 

তঙ্ছৃস্বা তুরঙ্গবলোইব্রবীৎ । 
তাহ। শুনয়। তুরঙ্গবন বলিল। 

স্বামিনানীয় সমর্পয়িতব্যেতি কথমেতৎ শক্যং। 
ভর্ভ। আনিয়।-সম্পণ করিবে ইহা কিরূপে হইবে। 

কুড়িন্যাহ উপায়ঃ ক্রিয়তাং | 
কুড়িনী কহিল উপায় করুন। . 

॥. তথাচোক্তং | 
উপায়েন 'হি যচ্ছক্যং ন তচ্ছক্যং পরাক্রমৈঃ। 
শুগালেন হতে! হস্তী, গচ্ছতা পশ্ববর্ধন! ॥ ২৩৮1৯ 
তাহ। বিজ্ঞের। কহিয়াছেন বেহেতু উপায়েতে 

যাহা করিতে শক্ত হয়, তাহ। বলেতে করিতে লমর্থ 
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হয় ন। কেনন| বদন পথে গমন করত শাল কু 

হস্তী নস্ট হইয়া্ছল ॥ ২৩৮ ॥ 
রাজপুন্রঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 

রাজপুত্র জিজ্ঞানিল এ কি প্রকার 
সা কথয়তি। 

কুড়িনী কহিতেছে। 
আমীৎ ্ধা্যেকগুরিতিলকে | নামহস্তী। তম- 
বলোক্য সর্ষেশৃগালাশ্শিস্য়ন্তি স্ম বদ্যয়ং কেনন| 
প্যুপায়েন জিতে তদান্মাকমেতদদেহেন মাস 
চতুষ্টয়স্য ভোজনং তবিষ্যতি। 
ল্ুক্ষারনেতে কপু রতিলক নামে এক হাতী ছিল। 

তাহাকে দেখিয়া সকল শৃগালের। চিন্তা করিল যদ এ 
কেন উপায়ে মরে তবে ইহার শরখরে আমাদের 
ঢারি মাসের তোজন হয়। 

তত্র একেন বৃদ্ধশৃগালেন প্রতিজ্ঞাতং মায়! বুদ্ধি 
প্রভাবাদপ্য মরণং সাঁধয়িতব্যং | 
তাহাদের মধ্য একটা বৃদ্ধ জঙ্কুক প্রতিজ্ঞা করিল 

আমি বুদ্ধি প্রভাবে ইহার মরণ সাধিব ্  

অনস্তরং ন বঞ্চকঃ কপুরিভিলকসমীপং গা 
সাষাঙ্গপাতং প্রণণ্য উবাচ দেব দৃষ্টিগরনাদং 
কুরু। 

২৭ 

টুক 
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পরে সেই বঞ্চক কপুরতিলকের নিকটে গিয়া 
ষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। কহিল হে মহারাজ দৃষ্টি প্রসাদ 
করুন। 

হস্তী ব্রতে কস্ত্বং কুতঃ সায়াতঃ। 
ইস্তি বলিতেছে কে তুম কোথাহইতে আইল।। 

সোইবদৎ জন্বকোহং। 
মেকৃহিল আমি শ্গাল। 

সর্বৈর্বনবাসিভিঃ পশুভি মিলিত্ব। ভবৎসকাশং 
প্রস্থাপিতোইহং, যদ্বিনা রাজ্ঞ অবস্থাভুং ন 
যুক্তধ।. 

সমস্ত বনবাসী, পশুর] মিলিয়া আপনার নিকট 
আমাকে পাঠায়াছেন যেহেতু র।জ ব্যতিরেকে বস 
করা অন্থপযুক্ত। 
তদত্রাটবীরা'জ্যেইভিষেন্ত,ং ভৰান্ সর্বস্বামি 
গুণোপেতে। নিৰপিতঃ। 
এই ভেতৃ 'এই বন রাজ্যে অভিষেক করিবার নি- 

মিভ সকল রাললক্ষণেতে যুক্ত আপনাকে নিরূপণ 
করিয়াছে। 
যতঃ। যঃ কুলাভিজনাচাটর, রতিগুদ্ধঃ গ্রতাপ- 
বান্। খার্টিকো নীতিকুশলঃ, স স্বামী যুজ্যতে 
ভু বং৩৯॥ 
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যেহেতু কুল।চারাদিতে অতিগ? বত্র এধং বলবাশ 
ন্ট তথা জ্ঞানী যে ব)ভ্তি। তিনিই পৃথিবীতে রাজার, 

১২৯ 

পন 

উপণুক্ত হয়েন ॥ ২৩৯ ॥ 

অপরঞ্ পশ্ট ৷ রাজানং গ্রথমং বিন্দেত, ততে।” 

ভার্ধ্যাং ততে! খনং। রাজন্যনতি লোকেইন্সিন্ 
তে] ভার্ষ্যা কুতো ধনং | ২৪০।॥ 
আর দেখ প্রথম রাজ্রাছে আশ্রয় করিবেক গশ্চ।হ 

তার্)কে লভিবেক তদনন্তর ধনাজ্জন করিবেক কেনন] 
এই স্ুথবীতে রাজ! না থাকিলে কোথা ভার্য) কোথ। 
পূণ ৯2০৪ 

অপরঞ্ধ। পর্জন্য ইব ভূতানা, মাধারঃ পুথিবী- 
গতিঃ। বিকলেইপি হি পর্জন্যে। জীব্যতে নতু 
ভূপতো॥ ২৪১॥ 
অপর মেঘ যেমন বুট্টিঘারা সকল প্রাণির জীবনো" 

পায় এখনি রাজা সকল জীবের আশ্রয়। মেঘ না 
/ধাকিলেও জীব সকল বরং বাঁচে কিন্তু রাজা ন] থ1কি- 
লে বাচেশ্া॥ ২৪১॥ 

নিয়ত বিষয়বন্তাঁ গ্রায়শে| দওযোগা, জ্মগতি 
পরশেইল্সিন্ দুল ভঃ সাধুবৃত্তঃ ৷ কৃশণপি বিক- 

ঝা 
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বা ব্যাধিতং বাধনং বা, গড়িমপি কুলনারা 
রঃ ভীত্যা ভ্যুপৈতি ॥১৪২॥ 
অপর বাঁজদগ্েতেই লোক প্রায় আপনাপন কর্ত ্ 

বযকন্ম করে কেননা এই পরাধীন মংসারে সচ্চররত্র 

লোক দূল ভ। তাহারগ্রনাণ ভর্ত। বদি কশওহন কিছ 
অক্রহী ও হন কিদ্বাঃারুমও হন বিষ নর্ভধণও হন 

তথাপি দণ্ড. ভয়েুুুলস্ত্রী তাহাতে উপগতা হন ॥ ২৪২ | 

তঘথ। লমনবেণা নবিচলতি তথ। জা মাগ 
ম্যত)ং দেবেন ইত্যুক্ত1 ৭ ৭ 

সেইহেতু থে একারে লপ্লষময় ৭ যায় সেই প্রকা?ও 

বরিয়। শহারাজ সুমন ইহ, বহিয়। ভঠিয়। 
রঃ 

পট 

1 57 সপ হু ॥ রি 

ততেহলৌ রাজালোভাকৃঃকপুরিতিলকঃ শুগাল 
সুন। ধাবন্মহাপক্ষে নিমগ্রঃ। 
মদদ রাজ্যলে তে লুদ্ধ হইয়া কর্পুবতিলক  শৃগা- 

লের পদে ধাবনান হওত ক*ৎ পঙ্কে পতিত হইল। 

ততক্তেন হস্তিনা উল্তং দখে শৃগাল [কি অপুনা 
বিধেয়ং পন্কে নিপতিতোহহং ভরিয়ে, পরাবৃত্য 
গস্থ্য | 

তদনন্তর হস্তী কহিল হে বন্ধু শৃগ্বাল, এখন কি 
কর্তৃবা, আমি'পন্কে পড়িয়া মরি, কিরিয়। দেখ। 
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শ্গলেন বিহস্যোক্তং দেব, মম পুচ্ছকাঁবলম্বনং 
কৃত্ব। উত্বিষ্ঠ যন্মান্মদ্বিধন্য বচনি ত্বয়! প্রত্যয়ঃ 
কত স্তদনুভূয়তামশর"ং দুঃখমিতি। 
শৃগাল হা [ম) করেয়। কহল হে মহারজ আমার 

ল।ল্গল অবলগ্বন করিয়। উঠ যেহেতু আমার তুল্য 
ব্যঞ্ডি'র কথাতে বিশ্বান ক'রয়াছ নেই হেহু অরক্ষিত 
দুঃখ অস্টুভব কর! ॥ 

তথ!চোক্তং। ষদি সৎ সঙ্গনিরতো।, ভবিষ্য্সি 
তবিষ্যি । তদ্য সঙ্জেমগোতীধু' পতিষ্যমি পতি 
যানি ॥ ২৪৩। 
পণ্ড করুক তাহা উত্ত হইয়াছে যদি সাধু 

£লাকেরদের সঙ্গেতে আসক্ত হইবে তবেই সজ্জন্ 
সতায় পড়বা ॥২৪৩॥ 

৮ মহাপক্কে নিমগ্নে! হস্তী শগালৈর্ভক্ষি 
দদন্তর মহাপন্কে পতিত হওয়াতে লহুকের। 

সেই হস্তিকে ভক্ষণ করিল। 

জারির ব্রবীমি উপায়েন হি যচ্ছক্য মি- 
ত্যাদি। 
এই নিমিষ্তে জামি বলি উপায়েতে যাহ! করা 

যায় তাহ। পর! ক্রমে কর! যায় ন। ইত]াদি। 
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ততঃ কুডিন্তুপদেশেন তং চারুদত্তনামানং 

বৃণিক্পুত্রং স রাজপুজঃ সেবকং চকার। 
তাহার পর কুট্উিনার উপদেশে সেই রাজপুত্র 

চারুদত্ত নামা বণিক প্রত্রকে ভূতা করিল। 

ততোইসৌ তেন সর্কবিশ্বাসকার্যোবুনিষোজিতঃ। 
অনন্তর রাজপুত্র তাহাকে যাবতীয় বিশ্বাস কাষে। 

নযুক্ত করলেন । 

একদ। তেন রাজপুভ্রেণ ন্বানোপস্থিতেন কনক 

রত্বালঙ্কারধারিণ! প্রোক্তং অদ্যারভ্য মাঁস মেকং 

গৌরীব্রতং কর্তব্যং তদত্র প্রতিরাত্র মেকাং 
কুলীনাং যুবতীমানীয় সমপ্পয়, না ময়া যথো চি- 
তেন বিধিন। পুজায়িতব্য।1 
এক দিবস সেই রাঁজপুল্র স্বর্ণ ও রত্রেতে নির্মিত 

আ'রণধারণ পুর্ধক সমন করিতে উপাস্থত হইয়। 

কহিলেন আজি অবধি একমাস পর্য্যন্ত আমি গৌরী- 

বত করিব সেই হেতু প্রতিরান্িতে এক২টা কুলীন! 
যুবতী স্ত্রীকে আনিয়। দেও, সেই স্ত্রীকে আমি যখোপ- 

দুক্ত বিধানে গুঁজ| করিব। 

ততঃ ন চারুদত্ স্তথাবিধাং নবধুবতীমানীয় সম- 

গর়তি পশ্চাৎ গ্রচ্ছন্নঃ সন্ কিময়ৎ করোতীতি 

নিকপয়তি। 
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তাহ।র পর নেই চারুদত্ত সেই প্রকার এক এক নব 
যুবতক্ে আনিয়া স্পণ করে এবং লুস্কায়িত হইয়। 
ইনি কি করেন ইহ! নিরূপণ করে। 
সচ ত্রঙ্গবল স্তাং যুবতী মস্পৃশম্নেৰ দুরাদবন্্রাল 
ক্ষার গন্বচন্দটৈঃ সম্পূজ্য রক্ষকং দত্ব প্রস্থাপয়- 
তি। | 

তুরঙ্গবল সেই যুবত'কেস্পর্শনা কররয়দ্বুর হই- 
তে বন্্রঅলঙ্ক।র গঞ্ধ দ্রবা ও চন্দনাদি দিয়! পুজ| 
করিয়। রক্ষক সঙ্গে দিয়! পাঠাইয়া দেন। 
অথ বৰণিক্পৃভ্রেণ তত্দুষ্ট্োপজাতবিশ্বাসেন 
লোভ্তাকৃষ্টমনন! স্ববধূ াবণ্যৰতী সমানীয় 
সমর্পিতা ॥ 
বণিক পুত্র তাহা দেখয়। বিশ্বাস করিয়] ধন লোভে 

আকৃষ্ট চিন্ত হ9ত আপন স্ত্রী লাবণ্যৰতীকে* আনিয়! 
সমপ্পণকরিল। 
সচ তুরঙ্গবল স্তাং হ্দয়প্রিয়াং লাবণ্যবতীং 
বিজ্ঞায় সসন্ত্রম দুথায় নিতর মালিঙ্গ্য নিশীলি 
তাক্ষঃ পর্য্যন্কে তয়া মহ বিলনাম। 

তুরঙ্ষবল আপন অন্তঃকরণের প্রিয়াসৈই লাঁবণা- 
ৰ্তীকে জানিয়। শন্ত্র উঠিয়। নির্তর আলিঙ্গন করিলেন 
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এবং প্রকৃত্নেলোঁচন হইয়! তাহার সহিত পাঁলস্কে 
বিলাস করতে লাগ্ধিলেন। 
তদালোক্য বণিক্ পুত্রশ্চিত্রলিখিতইবেতিকর্ত- 
ব্যতামুঢ়ঃ পরৎ বিষাদঘমুপগতঃ । 

তাহ। গে খেয়া কর্তব)!ঝং সতব্য বিবেচন। শখ) হ্হ ইয়| 

বণিক্ পুজ্র চিত্রপু পকার প্রায় স্থির হইয়। অত বড় 

বিষপ্ হইল । 

অতোইহং ব্রবীমি স্বয়ং বীক্ষ্যেত্যাদি। 
অতএব আনি বর্পি ব'ণক পুক্রর আপন বধূর কুচ 

|জপুজ কর্তৃক বন্দ 5 দখর। দুঃখী হইল ইত্টদ। 
2৬০ মন্থর এবং তদ্ধিতবচন মবধীর্্য মহতা 
ভর়েন বিশু ইব তচ্জনাশর ঘুৎস্থজ্য চলিতঃ। 
তেইপি হিরগ্যকাদয়ঃ ন্সেহ! দনিষ্টং শঙ্কমান| 
মন্থুরন্তম্গ গচ্ছন্তিন্ম। 
কন্ নন্থর এই প্রকার হিত বাকা অবজ্ঞ| করিয়া 

বড ভয়েতে মুটের ন্যায় হইয়। -সই জলাশয় তা 
করিয়া চলিল পরে মেই হিরণাঞ্চ ও ও লঘৃপতনক ও 

চিত্রাঙ্গ নেহ প্রযুক্ত অনঙ্গজল আশঙ্কা করিয়। তাহার 
পশ্চষ গেল । 

ততঃ স্তলে গচ্ছন্ কেনাপি ব্যাধেন কানন 
পর্যযটতা মন্থরঃ প্রাপ্তঃ। 
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তাহার পয় স্থলে যাইতে সেই মন্থর অরণ্া- 
ভ্রমণকারী কোন বাধ কতক প্রাপ্ত হইল। 
বাঁধ স্তং গৃহীা উত্থাপ্য্ধনুষি বদ্ধ! ববদ্ধ, অন- 
রং ভ্রমণ ক্রেশাৎ ক্ষুংপিপাসাকুলঃ স্বগৃহাভি- 
খং চলিভঃ। 
বাধ তাহাকে পাইয়া ধরিয়। উঠাইয়। ধন্মকে 

বাঁখিল, পরে ভ্রঘণ জন্য শ্রম প্রযুজক্কুর] ও পিপা- 
তে ব্যাকুল হইয়া আপন গৃহের অত্য্িখে চলিল | 
অথ মৃগবারসচুষিকাঃ পরং বিষাদং গচ্ছৃন্ত- 
্ত মগজ 8 

নন্তর মুগ ও কাক ও ইন্দুর বড় বিষ হইয়] 
দিদা পরশ্চ।ৎ২ গেল | 

ততো হিরণ্যকো বিলপাতি। 
তথ্পরে হিরণ্যক ধিগ।প করিতে লাগিল! 

একম্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং, গচ্ছাম্যহং পার 

মিবারণবন্ত । তাবন্ভ্িতীয়ং সমুপান্থিতং মে, 
ছিদ্রেযুনর্থা বুলীভবন্তি ॥ ২৪৪ ॥ 

নমুপ্রের পার গমনের ন্যায় এক দুঃখের শেষ ন| 
হইতেং আমার দ্বিতীয় দুঃখ উপস্থিত হইল। হাঁয়, 
ছিব উপস্থিত হইলে অনঙ্লল অনেক হয় | ৭3৪ ॥ 

জু ৫ 

পাতি 

বি] 
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[ভাবিকং ত যন্গিত্রং, ভাগ্যেনৈবাভিজ।য়তে। 
৬৪:৯৮ মাপংস্বপি ন মুগ্চতি ॥ ২৪৫ | 

স্বাভাবিক থে মিত্র, চা] তগোতেই নিলে আর সেই 

তাক 'ত্রধ মিত্রত1 বিপৎ কালেতেও য। য়ন] ॥ *৪৫|। 

ন মাতরি ন দারেষু, ন লোদর্য্যে ন ঢাক্সনি। 
বিশ্বাম স্তাুশঃ পুংসাং ঝদৃতিত্রে স্বভাবজে ॥ 
হ৪৬॥ 
স্বভবিক মিত্রেতে লোকের ষত প্রত্যয় হয় তত 

প্রতায় মাতাতে হয় ন” স্ত্রীতে হয় না, সহে।দরে হয় 
ন! এবং আপনাতেও হয় না।। ২৪৬ ॥ 

ইতি দুহরধিচিন্তযাহ অহো। ছুদোবং । 
ইহা বারস্বার চিন্তা করিয়। কহিল আশ্ট্য) দুদৈি। 
যতঃ। র্স্া রিবিচে তানি, কালান্তর- 

ব্তিশুভাগুভানি। ইহৈৰ দৃষ্টানি ম়ৈৰ তানি, 
জন্মান্তরাগীব দশা রাণি॥ ২৪৭ ॥ 

যেহেতু স্বকশ্্ বশ পরবুক্ কালান্তরে "হয় থে 

ভত্র/ভত্র, তাহা *জগ্মান্তরীণ অবশ্যান্তরের ন্যায় ইহ 
লোকেতেই দেখিতে পাইলাম ॥ ২৫৭ ॥ 

« অথব। ইথমেবৈতৎ। 
অথবা ইহা এই এ্কারই হয়| 
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কায়ঃ সন্নিহিভাইপায়ঃ, সম্পদঃ পদমাপদাহ।, 
সম|গমাঃ সাঁপগমা& সর্বমুৎ পাঁদি ভঙ্গুরং 1১৪৮ ॥ 
শরীর মৃত্যুর নিকটস্থ অর্থ।ৎ শরীর গ্রঠণ কারণে 

অবশ্য ত্য হ ত্য হয় আর সম্পন্তই বিপত্তির স্কান অর্থাৎ 
সম্পদ হইলে অনশ্য বিপণ্ছ হয়' আর ধনাদির সম 
গ্রমই সাপগম অর্থাৎ ফন সঞ্চিত হইলেই অবশায নট 
হয় এই প্রকারে যাবৎ জন্য বস্তু সকলই নশ্বর | ২৫৮ | 

পুনর্বিমৃষ্যাহ । 
শোকারাতিভয়ত্রাণং, গ্রীতিবিশ্রস্তভাজনং | 
কেন রক্্রসিদং কষ্ট, মিত্রমিন্যক্ষরয়ং ॥ ৪৯ 

গুনর্দার বিনেচন| করিয়। বলিল শাক ও শত্রু ভয় 

হইতে রক্ষা কর্তা এবং প্রীতির বিশ্গাসপাত্র, রন্ত্ুরূপ, 
মিত এই অক্ষর দুইটি কে সি করিয়ানটি। | ২৩৯ । 
কিঞ্চ। মিত্রং প্রীতিরনায়নং নয়নয়োরানন্দনং 
চেতসঃ, পাত্রং যত সুখতঃখয়োঃ সহ ভবেন্মাত্রেণ 
তদ্দল্প্ভং। যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধি সময়ে 
উব্যাভিলাষাকুলা, স্তে সর্সাত্র মিলন্তি তদ্বনিকষ- 
গ্রীব। তু ভেষাং বিপৎ ॥ ১৫০। 

। অপর যে মিত্র চক্দয়ের ব্রীতিরূপ রসের স্ান, 
চিন্তের আনন্দ জনক, সুখ দুঃখের পাত্র, তাড়ুশ দিত্র 
ছুর্লত, অন্য যে ধনাকাঁজ্্ষী মিত্র সে জন্পত্ব কালে 
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সর্জত্র গিলে, তাঁহারদিগের যণার্থ বুঝবার নিখিও 

বিপন্ছিই ক্টিপাতর হরূপ | ২৫০ 
ইতি বহু ৰিলপ্য হিরণ্যকশ্টিত্রাঙ্ লঘুপতনকা 
বাহ রা ব্যাধে। রর নিংপরতি ভাবন্মন্থবৎ 
মোচরিভুং যন্তঃ ক্রিয়তাং | 
এই ২ অনেক ৯ করয়া হিরণ)ক চিতা 

ও লযষপতনককে বলিল যাবছ পর্ধান্ত এই বাঁধ বশ 

হইতে নিগ্ত ন। হয় তাবঙ মন্থৃরকে ছাড়,হতে যন্ত্র 

কর। 

তাবু সন্ভরূং কার্ষামুচ্যতাং। 
তাহারা নে বি লল শ কাব্য বণ 

হিরণ্যকো কু চিত্রাঙ্গে। জলসমীপং গন্বা মৃত 
মব আনম্ানই দর্শয় য় 1 

হিরণ্াক ৮ রঃ ্গ জল সল্গিধতে গিয় 

আপনাকে মৃত শরীরের ন্যায় দোঁউিন। 
কাকশ্চ তস্যোপন্রি খে চঞ্চঃ1 কিমপি খবিলি- 
খতু, সুনমনেশ লু্ধকেন তত্র তা পরিত্যজ্য 
সৃগমাংসার্ধিন! সন্বরং গন্তব্যঘ ততোইহৎ মন্ু- 
রস্য বন্ুনং ছেতদ্যামি, সনাগতে লুহ্ধকে 
ভবচ্চাং পলায়িতবাং। 
কাক তাহার উপরে থাকিয়! ঠোটে করিয় ঠোকরা- 
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উক তবে শিশ্টয় এই ব্যাধ নেস্থানে কচ্ছপ রাখিয়া 
শ্গম,.ংপের নি্দন্তন্রায় যাইবে তাহার পর আন 

হুরের বন্ধন ছেদন কর্রব বাধ রা গেলে 
এমরা ছুই জনে শত্ত্র পলাইব। 

[চত্রাঙ্গ লঘুপতনকাভ্যাং শীদ্রৎ গত্ব! তথানুঠি- 
তে নতি দ ব্যাধঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং পীত্ব। তরোর 
ধস্তাদ্ুপবিই্ট স্তখাবিধং মৃগমপন্থঠৎ। 

অনন্তর চিত্রা ও লঘৃপতনক সত্বর গিয়া সেই 
পপ করিলে পর জেইলুদ্ধক শ্রান্ত হইয়া জলপন 
করিল এবং বৃক্ষের সুলে বসিয়। সেইরূপ মৃগ দেখিতে 
[ইল 

ততঃ কর্তর্িকামাদায় গ্রহন &মন। গান্তিকং 
॥চলি ৬ 
, তার পর কাতান লইয় প্রফুল চিন্তে ম্থের 

“কটে চলিল। 

অন্রান্তরে হিরণ্যকেনাগত্যণমন্থুরস্য বন্ধনে ছেদ 
তে দ সন্বরং জলাশয়ং প্রবিবেশ। তদোপি মৃগ 
আসন্নং ব্যাধং বিলোক্য উথায় পলায়িভঃ 
ঈত্যাবৃত্য লুন্ধকো য'বস্তরূতলমায়াতি তাবৎ 
কুম্মমপশ্যন্নচিস্তরৎ | 
ইতিদধে) হিরণ্যক & আসিয়া মন্থর বন্ধন ছেদন 
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করিলে সে শস্ জলাশষে প্রবেশ করিল । হন্লিণ? 
বাধকে নিকটে আসতে দেখিয়! উঠিয়। পলাইল 
লুন্ধক ফিরিয়। যখন গাছের তলাঁতে আইল তখন 
কচ্ছপকে না দেখিয়া ভাবনা কবিল। 

উচ্চতমেবৈতৎ মমাসমীক্ষ্যকারিণঃ | 
'ভদ্রাত্রদ্র বিবেচন| নাসুরিয়। কর্ম কর্রিযে আমি 

আমার এ উপঘুত্তই হইয়াছে | 
তঃ। ষেংঞফ্বাণি পরিত্যজ্য, অগ্রবাণি নিষে- 
রী ধ্রবাণি তস্য নশ্থাস্তি, অধ্রবং নই্টমের 
হি॥২:১॥ 

যেহেতু ষে লোক নিশ্চিত বিষয় পরতাগ করিয় 

অনিশ্চত খিষর চেক্টা করে তাহার নিশ্চিত বিষয় 
নট হয় অঞ্চিত বিষয় তো নষটই আছে ॥ ১৫৯ | 

ততোহাসো স্বকর্মবশো ব্যধো নিজনিবাসবটকংদু 
প্রবিহ্ঃ। 

তদনন্তর এ ব্যাধ আপন বাঁসস্থানে গেল। 

ঠব্যানি চ মিত্রাণি, ছুর্গমানি বনানি ৮1 পশ্তা 
কুম্মপতি কাঁদে! মুষিকেণ বিমোচিতঃ ॥ ১৫২ ॥ 
অতএব দুর্গম বনকেও নিত্র করিবেক দেখ বা” 

কর্তৃক বন্ধ কর্ম সুষিকর্তক মোটিত হইল ॥ ২৫২ ॥ 
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মন্থরাদয়ঃ সর্ষে ত্যক্তাপদঃ স্বস্ব স্থানং গন্বা 
বথ! স্থখমাস্থিতাঃ। 

মন্থুর প্রভৃতি সকলে বিপদ্তীণ“হইয়। আপনাপন 
[নে গিয়া সুখে থাঁকল। 

ধ্থ রাজ পুজৈং সানন্দচতোভিঃ সর্বং তৎ- 
তং, সর্ষে তে সুখিনঃ সম্পন্না উচুশ্চ সিদ্ধ 
নঃ সমীহিতং । 
রাজকুম[রেরা সাহ্লাদ চিত্তে এঁ সমস্ত শুনিলেন। 

ঠাহার। সকলে ন্গুখী হইলেন এবং কাঁহলেন আমার- 
দর অভিলবষিত নম্পৃণ হইল। 

বিষুশন্মোবাচ | এতাবত| ভবতামভিলষিতং 
সম্পন্ন অপরমপাীদমস্ত্র। 
বিশ! বলিলেন এই প্রসঙ্গে তোমারদের 
গত সিদ্ধ হইল অন্যও এই হউক। 

'পত্রং প্রাপ্ু ত লজ্জন! জনগণৈ লক্ষমীঃ সমালম্বয- 
তাং, 0 পরিপালয়ন্ক বসুধাৎ শশ্বৎ স্ব- 
র্দেস্থিতাঃ। আস্তাং মানসতুষ্টয়ে স্থুকৃতিনাং 
নতি বোটে বঃ, কল্যাণং কুকুতাঁৎং, জনস্য 
ভগবাংশ্চন্দ্রান্ধ চুড়ামণিঃ ॥ ২৫৩ ॥ 
ডা সাধু লোকের! তোমর। মিত্র পাও অর জন 
ল শল্পন্তকে পাউক, রাজ। সকল অনবরত স্বকীয় 



১৪২ হিতোপদেশ 
ধর্মে থাকিয়া পথিবী প্রতিপালন করুন, এব নবোড়। 
নার্িক! যেন প্রুরুষের মনের সন্তোষের নিথিত্ত 
হয় এমনি নাঁতি বিদ্যা সৎপুক্ষষের চিত্তের পরি- 
ভোষের লিমিস্ত হউক, আর ভগরান শিব লোক সর্ব 

লের মল করুল | 2৫৩1 . 

ইনি হিতোপদেশে মিত্রলাভে। নাম প্রথমকথা 
সংগ্রহঃসমাপ্তঃ। 



সুহৃভেদঃ। 
০ 

রা ৫ 

কপ ও 
৮ 

, ভাথ রাজপুত্র! উচ্ঃ। আর্য, মিত্রলাভঃ প্র 

বদ স্মভি রিদানীং সুহৃন্ডেদং শ্রোভুমি 
অঞশ্ুর রাজননানের। বললেন ৩? র্ 

গিত্রল।ত শুনলাম শন্পৃতি সহড়েদ শুনিতে 

করতেছি | 

শু 

চট 
ৃ 

বিষ্রশর্ল্মোবাঁচ। 
বিশ্ব শর্মা বলংলেন। 

্থদ্টেদং তাঁবৎ, শৃণুত ন্যায়মাদ্যঃ শ্লোকঃ। 
তোদরা লু ভেদ শুন, তাহার প্রথম প্লোকের অর্থ 

এই | 
বর্ধঘমানো মহাসেহো, যৃখেক্দ্রবৃষয়োর্বনে। পিশু 
নেনাতি জুন্ধেন, জঙ্থুকেন বিনাঁশি তই ॥ ২৫৪। 

অরণ্েতে লোতী অগচ খল শুগাল কর্ভৃক সিংহ 
৪ বীরদের বর্দপশীল অতিশয় প্রেম রি হইয়!- 
হল ॥ ২৫৪ ॥ 

রাজপুত্রৈকুক্তং কথমেতৎ। 
রাঁজকুষরের কাহলেন এ কি প্রকাঁর। 
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বিষ্ুশম্মোবাচ । 
বিষঃ, শল্ম। বা লিতেছেন। 

অন্তি দক্ষিণাপথে স্থবর্ণতী নাম নগরী, তত্র 
বদ্ধমানো নাম বণিক্ নিবসতি |তপ্য গ্রচরে- 
ইপি বিদ্তে অপরান্ বন্ধ,নতিসমৃদ্ধান্ সমীক্ষ্য ' 
পুনরর্থ বৃদ্ধিঃ করণীয়েতি মতি বভ়ুব! | 

দক্ষিণ! পথে স্ুবর্বতী নদে এক নগরী আছে। 
সেখানে বদ্ধনান ন!মে এক বণিক বাস করে। তাহার 
অনেক বিভা থাকিতে 9 অনা১ বঙ্ধীবদগকে এখর্বা- 
বান্দেখর। পুনর্মার ধন বাড়ান কর্তব্য এই বুদ্ধ 
হঈল । 

ত৪। অধোধঃ পশ্যতঃ কস্য, মহিম] নোপচী- 
য়তে। উপর্ধ পরি পশ্যন্তঃ, সন্ভএব দরিদ্রতি ॥ 
২৫৫। 

যেহত্ত আপন অপেক্ষা ক্ষত্রলোকরে দেখলে 
কাহার মহত্ব শা বাড়ে আর আপন অপেক্ষা ব় 
লোককে দেখিলে সকল লোকই দরিদ্র হয়া ২৫৫॥ 

অপরঞ্চ । ব্রদ্মহাপি নরঃ পুজ্যো, বস্যান্তি বিপু- 
লং ধনং। শশিনন্তল্যবংশে|ইপি, নিদ্ধনঃ পরি- 
ভূয়তে ॥২৫৬ ॥ 
অপর যাহার অনেক ধন থাঁকে গে ব্রহ্ষত্ব হইলেও 
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প্িজণীয় হয় আর চন্দ্রের তুল্য বংশ হইলেও দরিদ্র 
লে!ক অপমানিত হয়॥ ২৫৬ ॥ , 
অব্যবপায়িন মলসং, দৈবপরংসাহসাচ্চ পরি" 
হীনং। প্রমদেৰ বৃদ্ধপতিং, নেচ্ছত্াপগ্রহীত্ুং 

| লক্ষ্মীঃ ॥ ২৫৭ ॥ 
"অপর যুধ্তী স্ত্রী ঘেয়ন বৃদ্ধ পতিকে গ্রহণ করতে 

বাগ করেন। এঘনি অবাবলায়ি ও অলস ও দৈবপর 
ও দাহসরহিত পুরুষকে সম্পত্তি সংগ্রহ কর্রতে অভি- 
ল[ষ করে না ॥২৫৭॥ 
কিঞ্চ। আলস্যং স্ত্রীসেবা, সরোগিতা জন্মভমি- 
রাৎসলাং। সন্তোষে'ইতিভীক্ুত্বং, ষড্ব্য'ঘ[তা- 
নহত্বস্য ॥২৫৮॥ 
অপর আলন্য ও ক্াসেব] ও রুগ্রতা ও জন্মস্থানের 

স্পেহ ও পরিতোষ ও অন্তশয় ভয় এইছয় মহত্ের 
গ্রতিবন্বাক হয় ॥ ২৫৮ 
যতঃ& সম্পদ] সুস্থিরং মন্যো, ভবতি স্বল্লয়াপি 

। যঃ । কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে, ন ববর্ঘয়তি তন্য- 
তাং॥২৫৯॥ 

যেহেতু যেমন্ুষা অতাল্প সম্পত্তিতে ও আপনাকে 
স্বচ্ছন্দ করিয়। মানে আমি অনুমান ক্কিরি বিধাতা 

এও 
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আপনকে কৃতকৃত্য জায় তাহার সম্পন্তি আর 
বাড়ান না ॥ ডি ॥ 

অপরঞ্ | নিরুৎসাহং নিরানন্দং নিবরীর্য্যমরি- 
নন্দনং ৷ মাস্ম পীমন্তিনী কাচিৎ, জনয়েৎ পুত্র- 
মীদ্রশং ॥ ২৬০) 
অপর উত্সাহ রহিত ও আনন্দ রহিত ও পরাক্রন 

বব হত ও শাঞ পক্ষের আহ্লা। দূজনক এত দশ পশুকে 

কোন নারী না জন্মাউক ॥ ২৬০ ॥ 
তথাচোক্ং ! অলন্ধ্ধৈব লিপ্সেত, ল্ধ: রক্ষে- 
দপক্ষপ্নাৎ 1 রক্ষিতং বদ্ধয়েৎ নম্যগ্, বৃদ্ধং 
তীর্েযুনিঃ ক্ষিপেৎ॥ ২৬৯ 

বিজ্ঞ কতক তাহ কথিত আছে 

তাহ পাইবার চেস্টা করিবেক, 
চৌরাদ্দ ভইতে রক্ষা ক করিবেক,র র 
নান! প্রকারে বাড়;ইবেক, ব 

কষ্রেতে ব্যয় করিবেক॥ ১৬১ ॥ 

বতঃ1 অলবমিচ্ছতে1ইর্থযৌগা, দর্থস্য গ্রাপ্তি- 
রেব ভবতি লুদ্ধন্যাপ্যরক্ষিতস্য, নিধেরপি স্বয়ং 
বৈনাশ$ ॥ ১৬২॥ 
খন সন্বন্ধে অগ্জাপ্ত ধন পাইবার নিনিত্ত চেষ্টা 

এগ যেন 

21৩ ত্য ধন তাত 

দিত ষে খুন তাভকে 

গ্বাত যে শন, 

অঞ। 
ত 

ক্স্ঞ্া 

তি! হ গজ 
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করে যে লোক তাহার ধনের প্রাপ্তি হয়, লন্ধ নিধিরও 
রক্ষা না করিলে আপনি গাহার নাশ হয় ॥২৬২॥ 

অপিচ। অবদ্ধমানশ্চার্থঃ, কালে স্বল্লব্যয়োই- 
পাঞ্জনবৎ ক্ষরমেতি। অনুপতূজ্যমানশ্চ নিম্পু- 
যোজন এব সঃ॥ ২৬৩ ॥ 
আর মন্দী যেদন অত্যল্প বায় হইলেও কালেতে ক্ষয় 

পায় এইরূপ অবদ্িত অর্থ অত্যল্প বায় হইলেও 
কালেতে নাশ পায়। আর যেতর্থ ভূজ্যমান ন। হয় সে 
নিষ্প য়োজন |॥ ২৬৩॥ 

তথাচোক্তং। ধনেন কিং যো নদদাঁতি নাশ্স,- 
তে, বলেন কিং বশ্চ রিপুন্ন বাধতে। শ্রুতেন কি 
"যে। নচ ধরন্মমাচরেৎ, কিমাম্মনা যো ন জিতে- 
ক্দ্রয়োভবেৎ ॥ ২৬৪ 

তাহ। কথিত আছেযেনাদেয়ওন খায় তাহার 

ধনে কি প্রয়োজন, যে বৈরিকে দমন ন। করে তাহার 
পরাক্রমে কি গ্রয়েজন, যে পুণ্যানু্টান নাকরে তাহার 
অধ্যয়নে কি প্রয়োজন: যে জিতেক্দ্রিয় না হয় তাহার 
শরীরে কি প্রয়োজন ॥ ২৬৪॥ ্ 

যতঃ। জলবিন্ছ নিপাতেন, ক্রমশঃ পুর্য)তে 
ঘটঃ। স হেতুঃ সর্ধবিদ্যানাৎ' ধর্ুস্য চ ধনস্য 
৮ ॥২৬৫ ॥ 
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যেহেতু জলবিন্দ, পতনেতে যেমন ক্রমে ঘট 

পরিপুর্ণ হয় এইরূপ সকল বিদ্যা ও খধন্ ও ধনের 
শ্রমে বৃদ্ধি হয় ॥ ২.৫ | 

দানোপতোগরহিতা, দিবস! যস্য যাস্তি বৈ। 
স কল্মকারভস্ত্রেব, শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ২৬৬ ॥ 

[নও ভোগব)তিরেকে যাহার দিবস সক্লযায় 
মে বক্তি কামারের যাতার ন্যায় শ্বান থাকতেও 
জীবিত নয় ॥ ২৬৬ 

অন্যচ্চ। অগ্তনস্য ক্ষয়ং দুষ্ট, বল্মীকস্য চ 
সঞ্চয়ং। অবন্ধ্যং দিবনং কুর্যযা, দ্দানাধ্য়নকর্মা- 
সু॥২৬৭॥ | রি 
অপর কালীর পাশ এবং বল্মীকের বৃদ্ধ দেখিধা 

দান এবং পাঠ এ বাণিজ্যাদি কর্মে দিন ৈরর৫ঘক 
না॥য৬ন॥ | 

যতঃ। কোইতিভারঃ সমর্থানাং, কি দুরং ব্যবসা- 
য়িনাং। কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং, কঃ পরং প্রিয় 
বািনাং ॥২৬৮॥ | 

যেহেতু বলবাংনের ভার কি? গুণবানের বিদেশ কি? 
প্রিতাষর পর কে ।* ৬৮ 
ইতি সঞ্চিন্তা লন্বকসগ্ীবক নামানো বৃয়ভৌ 
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ধুরি নাঃ শকটং নানাবিধ দ্রবা পুর্ণং কৃত্থ! 
বাণিজ্যার্থং গতঃ কাশ্ীরং প্রতি । 
এই চিন্ত। ক নন্দক সঞ্ীবক নামক ছুই বলী- 

বরকে শকটে যে।জন] করিয়।নাঁন। প্রক।র দ্রব্যেতে 

শকট পরিপুণ করত, বাণিজ) করিতে কাম্মীর দেশে 
গেল । 

অথ গচ্চতস্তস্য স্ুছুর্গানামি মহারণ্যে সঞ্জীবকে| 
ভগ্নজান্ু নিপতিত, স্তমালোক্য বদ্ধমানোইচিস্তয়ৎ 

অপস্তর স্ুহ্গনামে মহারণ্যে মন করত তাহার 

জঞ্জীবক তগ্রপদ হইয়। প [ডিল। তাহাকে দেখিয়] ব্ধ- 

মান চিন্তা করুল। 

করোতু ন।ম নীতিজ্ঞো, ব্যবসায়মিতস্ততঃ 
পুনস্তদেবাস্য, যদ্ধিধে মননি স্থিতং ॥ ২৬৯ রা 

নীতিজ্ঞ সোক ইতস্ততঃ বাবসায় করুক কিন্ত ইহার 
ফল পুনঃ তাহাই হয় যাহ। বিধাতার মনে থাকে ॥ ২৬৯ 
কিঞ্চ। বিস্ময়ঃ অর্দথা হেয়ঃ, প্রত্যহঃ সর্ব 
কর্মণাং। তক্মাদ্িন়্নুৎ সৃজ্য, সাধ্যে সিদ্ধির্বি- 
ধীয়তাং ॥ ২৭০ | 
অপর যেহেতু বিল্ময় সকল কর্শোর জীতাহ অতএব 

বিল্ময় পরিতা।গ করিয়া সাধা কম্মে সিদ্ধি বিধান 
করিবেক ॥ ২৭০ ॥ 
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ইতি নঞ্চিন্ত্য সঞ্জীবকং তত্র পরিত্যজ্য বর্ধমা- 
নঃ পুনঃ স্বয়ং ধর্মপুরং নাম নগরং গত্বা মহা- 
কায় মন্যবৃষভমেকং সমানীয় ধুরি নিযোজ্য 
চলিতঃ। - 

ইহ! ভাবন] করিয়! সপ্ঠীবককে সেই স্থানে পরি- 
তাগ করিয়া বদ্ধমান পুনব্বার আপন ধর্মাপুর নামক 
নগরে গিয়া বৃহৎ শরীর অন্য এক বলীবর্দ আনিয়! 
ভার যোজনা করিয়া চলিল। 

ততঃ সঞ্জীৰকোইপি কথংকথমপি খুরত্রয়ে ভরং 
কৃন্বোথিতঃ। 

অনন্তর সপ্লীবকও কেন প্রকারে তিন খুরেতে 
ভর করিয়া উঠিল! | 

যতঃ। নিমগ্রস্য পয়োরাশো। পর্কাতাৎ পতিতস্য 
চ। তক্ষকেণাপি দষ্টস্য, আযূন্ন্মীণি রক্ষতি।২৭১॥ 

যেহেতু অগাধ জলে মগ্ন ও পৰ্ধত হইতে 
পতিত ও তক্ষক কর্ভূ দক্টব্যত্তদেরও মর্মাকে পর 

মায়ু রক্ষা করে |২৭১॥ 
নাকালে শ্রিয়তে জন্ত, বিদ্ধঃ শরশতৈরপি . কুশ। 
গ্রেণৈব দং৯৮্*, প্রাগকালো ন জীবতি ॥ ২৭২ ॥ 
শত২শরেতে বিদ্ধ হইলেও প্রাণী অকালে মরে 
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ন| আর কাল প্রাপ্ত হলে কুশাগ্রেতেস্গ্উ হই ও, 
বাচেনা। ২৭২ ॥ 

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি টৈবরক্ষিতং, আরক্ষিতং 
দৈবহতৎং বিনশ্ঠতি। জীবত্যনাথেইপি বনে 
বিসর্জিতঃ কৃতপ্রষত্বোইপি গৃহে ন জীবতি ॥ 
২৭৩ ॥ ৃ 

অন্তরঙ্গ কর্তৃক অরক্ষিত ব্যক্তিও দৈবরক্ষিত হইলে 
বাঁচে আর অন্তরক্ত কর্তৃক সুন্দররূপে রক্ষিত ব্যক্তিও 
দৈবহত হইলে নষ্ট হয়| দেখ কাননেতে তাক্ত অনাথ 
বক্তিও বাঁচে, গৃহেতে ঘন্ু করিলেও,বাচে না 1,২৭৩ ॥ 
ততোদিনেষু গচ্ছৎস্থ সঞ্ভীবকঃ স্বেচ্ছাহার 
বিহারং কৃহ্থা অরধ্যং ভ্রাম্যন্ হষ্পু্রাঙ্ষো বল- 
বামনা । 

অনন্তর কয়েক দিন গেলে পর সপ্জীবক আপন 
ইচ্ছাতে আহার বিহা করিয়৷ অরণ্যে ভ্রমণ করত 
হ্ৃষ্টপুহ্টাঙ্গ হইয়া শব্ষ কারল। 

তন্মিন্ বনে পিঙ্গলনাম। সিংহ্ঃ শ্বতুজোপার্জিত 
রাজ) সুখ মন্থভবন্িবনাতি। | 
সেই বনে পিঙ্গল নাযষে এক মিংহ* আপন বস 

বলে পাজ্জিত রাজ) সুখ অন্থতব করত বাস করে। 
তথাচোক্ত"। নাভিষেকো ন দংক্ষারঃ, নিংহন্; 
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ক্রির়তে মুগৈঃ। বিক্রমার্ভিতরাজ্যস্য, ্বয়ম্ৰ 
“সৃগেন্দ্রতা ॥ ২৭৪। 

পণডতের। কহিয়াছেন যে পশ্ররা সিংহের অভি- 

ষেক করে না, সংস্কারও কনে না, কিন্ত নিংহ আ।পন 
পরাক্রমার্জিত রাঙ্ছোে ম্গেন্তত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭৪ ॥. 

সটেকদ। পিপাসাকুলিতঃ পানীয়ং পাতুৎ যু 
নাকচ্ছমগচ্ছৎ। 

সেই মিংহ এক দিবস তৃষ্ণার্ত হইয়। জলপন 
করিবার নিমিত্ত ষয়ুনাতীরে থেল। 

তেন চ তত্র সিংহেনাননুতভূত পুর্বা মকাল ঘন- 
গর্ভিিত মিব সঞ্জীবনকন দি্তিমশ্রাৰি । 
সেই সিংহ এস্কানে অকাল মেখগঞ্জজনের নায় 

সগ্জীবকের শব্দ শুনিল। 
তৎশ্রত্ব! পানীয়মপীত্ব। সচকিতঃ পরারৃত্য স্বস্থা- 
নমাগত্য কিমিদমিত্যালোচয়ংস্তষ্ীং স্থিতঃ। 

তাহা শুনিয়া জলপান না করিয়া সভয়" হই 
কিরিয়। আপন স্বাঁনে আদিল এবং একি ইহ! আলে।- 
চনা করত চপ করিয়া থাকিল। 
নচ তথাবিধঃ করটকদমনকাভ্যামস্য মন্ত্রিপুত্র!- 
ভ্যাং শৃ্ালাভ্যাং দৃষ্টঃ। 
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এ সিংহের মন্ত্রগুত্র করটক দমনক ছুই শুগ্াল- 
িংককে সেই প্রকার দেখিতে পাইল। 

তং তথাবিধং দুষ্ট! দমনকঃ করটকমাহ। 
তাত'কে সেই প্রথার দেখিয়া দমনক করটককে 

বলিল। ূ 

সখে করটক কিমিত্যয়মুদকাহী স্বামী পানীয়- 
মপীহা। সচকিতোমন্দং মন্দমবতিষ্ঠতে। 

তে মব্র করটক ! এই রাজা জলপান কণ্রতে যাউ- 
তেছিলেন, কেন জলপান ন। করিয়া তীত হইয়া 

আবন্তে আস্তে অবস্থান করিতেছেন |, 

করটকো ব্রুতে। 
ব্রটক বলিতেছে। 

মিত্র দমনকান্মন্মতেনাস্য মেবৈব ন ভ্রিয়তে যদি 
তথা ভবতি তর্থি কিমনেন স্বামিচেষ্টানিকপণে- 
নাম্মাকুং। যতশ্চানেন রাজ্ঞা বিনাপরাধেন চির 
দিবস মবধীরিতাভ্যামাবাভ্যাং মহদঃখমমু- 

টস এ 
গখে দমমক, আমার মতে ইহার সেবাই করা 

উপ্চত নয়, যদি তাহা হয় তবে এ স্বামিরচেষ্টা নির- 
পণে আমাদের কি প্রয়োজন, ওই রাজা অপরাধ 
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হুাতিরেকে অমাদের অবজ্ঞা করাতে বহু পিন বন্ড 
দুঃখ পাইয়।ভি | 

অপরঞ্ধ, পশাা। সেবয়া ধনমিচ্ছন্িঃ, সেবকৈঃ 
পশ্থয যংকৃতং স্বাতন্ত্রাং যচ্ছরীরদ্য, টে 
দপি হারিতং ॥ ২৭৫ ॥ 
আর ভূতোর' সেবার দারা ধনেচ্ছা করত ষাহা 

করে দেখ, শরীরের যে স্বাতন্ত্র, তাহাও এ মর্খ ব্যন্তি- 
রাহারায় ॥ ১৫৫ ॥ | 
অপরঞ্ধ । শীতবাতাতপক্রেশান্, সহস্তে যান্ 
পরাশ্রিতাঃ। তছ্ংশেনাপি দেধাবী, তপস্থপ্ত), 
সুখী ভবেৎ॥ ২৭১। 
অপর পরাশ্রত লোক শীত ও বাতাস ও 'রীদ্রেতে 

যে ক্রেন রৃহা করে বুদ্ধিমান লোক তাহার একাংশেও 
তপসা কয়া সুখী হয় ॥ ২৭৬ ॥ 
অন্যচ্চ। এভাবজ্জন্মসাফল্যং, খঘদনায়স্তবৃত্তিতা। 
ষে পরাধানতাৎ যাতা, স্তে বৈ জীবস্তি কে 
মৃতাঃ॥ ২৭৭ | 
অপর পরের অনধীন 'যজীবেক ইহ।ই জন্মের 

সাফলট, যাহা পরাধীনভাকে প্রাপ্ত, তাহার! যদ 
জীবিত, তবে মৃত কে ॥ ২৭৭ |! 

অপরঞ্চ । এহি গচ্ছ পতোত্বিষ্ঠ, বদ মৌনং 
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সমাচর | এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ, ক্রীড়ন্তি ধনি- 
নোইর্থিভিঃ ॥ ২৭৮ ॥ 
এবং আইন যাও পড় উঠ খৌন।বলম্বন কর এই 

'গ্রকার আশারূপ গ্রহেতে গ্রস্ত বচকদের মহত ধন- 
বনের! ক্রু'ড়া করে ॥ ২৭৮। 
কিঞ্ক। অবুধৈ রর্থলান্তায়, পণ্যস্ত্রীভিরিব স্বয়ং । 
আত্স। সংস্কৃত্য সংস্কৃত্য পরোপকরণাীকৃতঃ ॥ ২৭৯ ॥ 
আর বেশ) .ষঘন ধন পাবার নিপদত্ত বেশ 

বিন্যাস করি) আপন শরীরকে পরের উপকারক 
করে. এমনি মঢ় লোক ধন লোতের শিমিত্ত বেশ 
কর্য়ং আপন শরীরকে পরের উপকারক করে। 
২৭৯ | টু 

কিঞ্ক। য। প্রকৃত্যৈৰ চপল, নিপতত্যশুচাবপি | 
স্বামিনো বহু মন্ন্তে, দৃষ্টিস্তামপি সেবকঃ ॥২৮০। 
আর অপবিভ্রেতেও পড়ে এবং স্বভাথত চঞ্চগ যে 

স্ব(মির দৃষ্টি, সে দৃ্টিকেও ভূত্যর| বড় করিয়া মানে ॥ 
২৮০ 1 

অপরঞ্চ ৷ মৌনান্ম,র্খঃ প্রাবচনপটু তুলো জল্প- 
কোবা, ক্ষাস্ত্য। ভীরুর্ষদি ন সহতে গ্রায়শে| না- 
ভিজাতঃ। ধৃষ্ঠঃ পার্খে বনতি নির়তং দ্বরতশ্চ।- 
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গ্রগল্ভঃ, নেব! ধন্মাঃ পরমগহনো! যে।গিনামপ্য- 
শাম্যঃ ॥ ২৮১। 
অপর সেবা ধর্ম অতান্ত ছুজ্জেয়, যোগিরদের ও 

অবোধ্য, কেন ন| যদি মৌনে থাকে তবে তাহ!কে 
মুখ বলে? যদ বাক্ পটু হয় তবে তাহাকে পাগল 

কিন্বা বহুভাষী বলে যদি ক্ষঞণা থাকে তবে তাহাকে 
ভীরু বলে, যদকিছু সহ্যনা করে তবে তাহাকে প্রায় 

অনভতিজাত বলে, যদ সমটপে বৈসে তবে তাহাকে 

অসভ্য বলে, যদ দুরে থাকে তৰে তাহাকে ম্দছু 
বলে ॥ ২৮১ | 

বিশেষতশ্চ ! গ্ণমত্ত্যুন্নতিহেতো, জর্টবিতহেতৌ- 
িমুগ্চতিপ্রাণান্। ছুঃখীয়তি সুখহেতোঠ, কো- 
মূঢঃ সেবকাদন্যঃ ॥.৮২॥ 
বশেষে বড় হইবার নিমিত্ত নত হয়, জীবনের 

নিষিন্তে প্রাণ তাগ করে, সুখের নিমিন্তে দুঃখী হয় 
অতএব চাকর হইতে অনা মুখ আর কে আছে ।। & ৮২ 

. ্মনকোব্রতে। 
দমনক বলিতেচ্ছে। 

মিত্র সর্ধথ| মনসাপি নৈতৎ কর্তব্য 
হে মিত্র কোন প্রকারে মনেতেও এন কর্তব্য 

নিন 
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যঙঃ। কথং নাম নসেব্যন্তে, ব্ীতহঃ পরমে- 
স্বর।ঃ। অচিরেশৈব যে তুষ্ট, পুরয়ন্তি মনো- 
রথান্ ২৮৩ ॥ 

যেহেতে যাহার] তুষ্উ হইলে লল্ল কালেতেই মন- 
স্কামন। পুর্ণ করে এমন ষে ধনী লোক, তাহার কেন 

যত্রেচেত মেব্য নয় | ২৮৩ ॥ 

অন্যচ্চ পশ্য। 
কুতঃ সেবাধিহীনানাং, চামরোদ্ধত সম্পদঃ 
উদ্দগ্ড ধবলচ্ছ ত্র, বাজি বাঁরণ বাহনাঃ ॥২৮৪॥ 
আরও দেখ সেবা রহিতের চামষরে উদ্ধৃত সম্প- 

দকোথ। আর উদও ও শ্বেতচ্ছত্র ও গজ ও সেনাও 

কোথায় ?11২৮৪। 
করটকোক্রতে। 

তথাপি কিমনেনান্মাকং ব্যাপারেণ। 
করটক বলতেছে তথাপি আমারদের এ ব্যাপারে 

কি প্রয়্েজন। 
যতঃ। অব্যাপারেষু ব্যাপরঃ দর্মথ। পরিহরণীয়ঃ। 
যেহেতু অব্যাপারেতে ব্যাপার সব প্রকারে তাজ্য। 

পশ্য। অব্যাপারেষু ব্যাপারং, যে! নরঃ কর্ত মিচ্ছ 
তি।ন ভূমৌ নিহতঃ শেতে। কীগৌৎপাটাৰ 
বানর্ঃ ॥ রর 11 
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দেখ যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে 

বাগ করে সে কীলোত্পাটি বানরের ন্যায় নষ্ট হইয়া 
ভূমতে শয়ন করে । ২৮৫ | 

দ্মনকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
দননক ভিশু1সতেছে এ কি প্রকার? 

করটকঃ কথয়ুতি। 
করটক কহতেতছে। 

মগধদেশে ধন্মারণ্য সন্নিহিত বস্থুধায়াং শুভ- 
দতনাম়া কায়স্থেন বিহারগৃহং কর্ত,মারন্ধং 
তত্র করপত্রদার্যমাণৈকস্তস্তস্য কিয়দয়স্কাটি- 
ত্য কা্ঠ খতদ্বয় মধ্যে কীলকং নিধায় সুত্র 
ধারেণ ধৃত । তত্র বলবান্ বানরযৃথঃ ক্রীড়ি তুমা- 
রন্ধঃ, একো বানরঃ কালপ্রেরিতইব তংকীলকং 
হস্তাত্যাং ধৃন্বোপবিষ্টঃ তত্র তন্য মৃক্দ্ধয়ং লক্ব- 
মানং কাণ্ঠথগুদ্বয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ং। 
মগধ দেশে ধর্মারণোর নিকটে পৃথিবীর্তে শুভদত্ত 

নাঁষে এক জন কায়স্থ কে'ল গৃহ করিবার নিমিত্ত 
আরভকরিয়।ছিল। সেখানে করাত দ্বার! বিদার্য্যনা৭ 
এক স্তপ্তের কিয়ৎ পর্যন্ত ছুই খণ্ড হইয়াছিল । এ খণ্ড, 
দ্বয়ের নর্থ সুত্রধার এক কীলক'নিখান করিয়া রাখিয়া- 
ছল তাঁহাতে বানরের পল ত্রীড়। করিতেছিল। একট। 

গে 
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নর কাল গ্রেরিতের ন্যায় হইয়া দেউ বীল দুই 
০ ধরিয়। বসিল সেউ কাষ্টদ্ব়ের নধে) তাহাক্ক 
দুইটী অওড কে'ষ লম্বা! হইয়া পর্ভয়াছিল। 

মচ সহজচপরীতয়া মহত প্রমদ্বেন তং কীলক 
মাকৃষ্টবান্ আকুষ্টে চ কীলকে চর্ণিতাগুদ্বয়ঃ পঞ্চ- 
ভ্বঘ গতঃ। . 
অনন্তর সে স্বভাবতঃ চাঁপল্য হেতু বড় প্রয়াসে 

এ কীলক টানিল। কীলক আকর্ষণ করিলে পর তাহা- 
দুইট! অগুকোষ বিদীণ হই পঞ্চন্্ পাইল । 
অতে'ইহং ব্রবীমি অব্যাপারেবু ব্যাপারমিত্যাদি । 
এই জনা আন বল যে লোক স্তধ্যাপারে ব্যাপা- 

র করিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি । 

দমনকে| ব্রতে। তথাপি স্বামিচেই্ানিকপণং 
সেবকেনাবশ্ত্ং করণীয়ং। 
দমনক বলতেছে তথাপি স্বামর চেষ্টা নিরূপণ 

সেবকের অবশ্য কর্তীব্য। 

করটকোব্রতে। 
করটক বলিতেছে। ৃ 

সর্সস্মি্নধিকারে যএব নিযুক্তঃ প্রধানমন্ত্রী স 
করোতু যতোইনুজীবিনা পরাধিকারচন্্া সর্বথা 
ন কর্তব্য । 



১৬০ হিতোপদেশ। 

সমস্ত কার্ষে।তে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী, সেই করুক, 
'যেছেতু ভূহ/দের পরাধকার চচ্ট' কোন প্রকারে 

কর্তৃবা নচে। 

পশ্ঠযু । পর:ধিকারচর্চাং ষ £ কুরঘ্যাৎ ন্বামিহিতে- 
চ্ছ্য়, স বিষীদতি চীৎকারা, দাদ্দভ স্তাড়িতে। 
যথা ।। ২৮৬ ॥ 

দেখ, যে জন প্রভু তিছেচ্ছায় পরাধিকাঁর চচ্চ। 
করে সে বিষণ্ন হয় যেন চাৎক|রেতে গন্দত তাড়িত 
হইয়াছিল ॥ ২৮৬ ! 

দমনকঃ পৃচ্চতি কথমেতৎ | 
দমনক এখ করিতেছে হা কি প্রকার? 

করটকে| ূতে। 
কল কি? 1 

অস্তি বাঁরাণস্যাং কর্প রপট টকো নাম রজকঃ 
সচান্ডিনববয়স্কায় বধ্ধা সহ চি্ং নিধুবনং কৃত্। 

নির্ভর মালিঙ্গয প্রন্থপ্রঃ। তদনন্তরং তদগাহ- 
্ব্যাণি হর্ত,ং চৌরঃ প্রবিঃ। তস্য প্রাঙ্গণে 
গন্দভোবদ্ধ ্ তিষ্ঠতি কুক্কুরস্যোপবিষ্টেইস্তি। 
কাশী ব ক্ুর পটক্নামে এক রজক থাকে সে 

নবযুবতী বধূর সহিত রতি করিয়! নির্ভর আলিঙ্গন 
করত নিদ্রত হইয়াছে এমত সময়ে তাহার ঘরেরত্বা] 
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সকল চুরি করিবার নিমিত্তে চোর প্রবেশ করিল। 
তাহার উঠ নেতে একট। গাঁদ। বাধ! থাকে এক কুহু" 
রও বসিয়া থাকে । ৃ | 
অথ শন্দভিঃ শ্বীনমাহ সখে ভবত স্তাবদয়ং ব্যাপা- 
রক্তৎ কিমতি স্বঘুচ্চৈঃ শব্দং কৃত্বা স্বামিনং 
ন'জাগরয়সি। | 

অনন্তর গাদা কুকুরকে বলিল হে মিত্র, তোমার 
এই কার্ধ্য উপস্থিত, তবে কেন তুমি উচ্চৈঃম্বরে প্রভূকে 
ন] জাগাও। : 

কুক্ক রে! তে ভদ্রং, মম নিয়োগস্য চর্চা তব! 
ন কর্তব্য, ত্বমেব কিং ন জানাঁলি যথ! তন্যা- 
হনিশং গৃহরক্ষাং করোমি, যতোহয়্ং চিরামি- 
বৃতে। মমোপযোগং ন জানাতি। তেনাধুনাপি 
মমাহারদানে মন্দাদর৪, মতামেতৎ বিন! বিধুর- 
দর্শনং স্বামিন উপজীবিষু মন্দাদর! তবস্তি। 

কুকুর কহিতেছে ভাল আমার কর্মের চচ্চ1তোমার 
কর্তব/ নয্ব তৃমি ইহা কি জান "না যেরূপে দিব! 
রারি আমি তাহার গুহ রক্ষাকরি যেহেতু £রকাল 
নির্বত এ ব্যক্তি আমার উপযোগিভ/জানে' ন! যেই 
হেতু এখন'আমারআহার সা মন্দার হইয়াছে 



১৬২ হিতোপদেশ। 

*সত্য বটে বৈক্লব্য দর্শন বাতিরেকে ভূত্োতে শ্বামির। 
মন্দাদর হন। 

গার্দভো | ব্রতে শুণ রে বর্কর। 
গদ্দ ভ বলিতেছে শুন রে বন্দর। 

যাঁচতে কার্ধ্যকালে যঃ নস কিং ভুতঃদ কিং 
সুহ্ৃৎ। অকালে কার্য্যকর্তা 'ষ, স্তুনাদিষ্টোপ্যৌ 
সুহতৎ | ১৮৭ ।। 
যেকায)কালে যাচঞাকরে সে কিদামআরসে 

কি ছিত্র? আজ প্রাপ্ত না হইলেও যে জন অন্য 
কর্তব্য ব্যাপার করে সেই মি ॥২৮৭॥ 

ত। 
. কুর কহিতেছে। 

তৃণ্যান্ স্তাষয়েদ্যন্ত, কার্ধ্যকালে স কিং গ্রভূঃ। 
কার্ধ)কালে যে লোক ভ্ত্যেরদিগকে সষ্ভাষঝ। করে 

সেকি প্রনু। | 

যতঃ। আশ্িতানাং ভূতে) স্বামি সেবারাঁং ধর্্া- 
সেবনে! পুভ্রস্যোৎপাদনে চৈব, ন সন্তি গ্রতি- 
মন্তকাঃ 1২৮৮ ॥ 

যেহেতু আশ্রিতদিখের পোষণেতে এবং স্বামি 
সেঘাতে তগা গুণ্যান্থঠানেতে ও সন্তান জদ্মানেতে 

গ্রীতিনি।ধ নাই। ২৮৮ 



স্হন্ডেদ। ১৬৩, 

ততোগদ'ভঃ সকোপমাহ অরে ছুষ্টমতে পাপী- 
যাংস্তং বদ্ধিপত্তো স্বামিকার্ধ্যে উপেক্ষাং করোষি 
ভবত তু পা বথ! স্বামী জাগরিষ্যতি তন্ময়! 

'কত্তব্যং 

রি গ্াদ! ক্রোধ করঘা কহিল অরে দুরুদ্ধ, 
তুই পাপিষ্ট যেহেতু বিপণ্তুতে গুভু কার্ধো উপেক্ষ! 
করিলি, হউক, যে প্রকারে স্বামী জাথেন আমি তাহ! 

করিতেছি। ৃ 
যতঃ। পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদর্কং, জঠরেণ হুতাশনৎ। 
স্বামিনং সর্বভাবেন' পরলোক মমারয়া ॥ ২৮৯। 

যেহেতু পুতে সূর্যকে দেবা করিবেক' উদরেতে 
অণ্সমকে সেবা করিবেক, সর্কপ্রকারে এ্তুকে, লেখ! 

করিবেক, মায়ারাহিতো পরলোক মেব! করিবেক ॥ 
১৮৯] 

ইত্যৃক্ত। অতীৰ চীৎকার শব্দং কৃতবান। 
হা বলিয়া অভি বড় চীত্কার শব্ষ করিলা 

ততঃস রজক স্তেন চীৎকারেণ প্রবুছে। নিদ্ 
ভঙ্গকোপাছুথাক় গদ্ ভং লুড়েদ তাতুয়ামান 
তেনালৌ পঞ্চত্বমগমৎ |. 
' পরে সেই রজক সেই চীৎকার শব্দে জাগরিত 



১৬৪. হিতোপদেশ। 

'হুইয়। নিদ্রভঙ্গের ক্রোধে উঠিয়। লগুড় দ্বারা গ্বাদাঁকে 
মারিল তাহাতে এ গদ্দত পঞ্চত্ব পাই ল। 
অতোহহং ব্রবীমি পরাধিকারচচ্চামিত্যাদি | 

এইজন্য অমি বলি পরাখিকার চচ্চা কর্তব্য নছে 
ইত্যাদদি। , ন 

পশ্য, পশুদামন্য বিষয়াঘ্বেষণমেবাসলিয়োগঃ | 
স্বনিয়োগচষ্চ1 ক্রিয়তাং বিমৃষ্যাহ কিন্তু দ্যতয়। 
চষ্চর়া ন প্রয়োজনং যতঃ আবয়োর্ভক্ষিতশেষা- 
হারঃ প্রচরোইস্তি। 
দেখ পশুদের অন্য বিষয় অন্বেবখ করাই অপন্ি- 

যোগ, সম্পৃতি স্বনিয়োগের চচ্চ। কর, কিন্ত আজি মে 
চচ্চাতেও গ্রায়োজন নাই কেণন। আমারদের দুই 
জনের ভূক্তাবশি আহার যথেক্ট অ!ছে। 
দমনকঃ সরোধমাহ কথধাহারাথাঁ ভবান্, 
কেবলং রাজানং সেবতে এতদব্ক্তমুক্তং তয়! । 

_ দমনক কোপ করিয়। কহিল-তুমিকি কেবল আহা" 
রের নিমিতেই রার্জাকে সেব। কর ইহ। তুমি অনুপযুক্ত 
কহিল 1 
যতঃ।+ সুহ্দামুপকারকারণাৎ, ছ্বিষতামপ্যপ- 
কারকারণাৎ। নৃপসংশ্রয় ইফ্যতে বুধৈ, জ্ঠরং 
কে। ন বিভর্তি কেবলং ॥ ২৯০ ॥ 
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ঘেহেতু বন্ধ লোকপ্দগ্ের উপকারের নিমিস্ 
আ'র শত্রর অপকারের নিমিত্ত পণ্ডিতের রাজার " 
আশ্রয় অিলাষ করেন, কেবল আপন উদর কে ন। 
তরে ২৯০ || * 

” জীবিতে যন্য জীরন্তি, বিপ্র! মিত্রাণি বান্ধবাঃ। 
সফলং জীবিতং তস্য, আত্মার্থে কো ন জীবতি ॥ 
২৯১ ॥ | 
যাহার বাচাতে ব্রান্ষণ ও বান্ধব বাঁচে তাহারই, 

জীবন সার্থক, আপন নিমিত্ত কে না াচে 1১২৯১ 
অপিচ। যসম্মিন জীবতি জীবস্তি বহবঃ সতু 
জীবতু। কাকে! ইপি কিং ন কুরুতে, চঞ্চ! স্বোদর 
পুরগং | ২৯২।। 
অপর যে বীর্চলে অনেকে ঝাচে সেই বাঁচুক নতুব! 

কাকও কি চঞ্চতে করিয়। আপন উদর পোষণ 'করে 
211 ২৯২ | | 

পশ্থা। প্ল্চতিবাত দাসত্বং, পুরাপৈঃ কোগি 
মানবঃ। ফোপি লক্ষৈঃ কৃতী কোপি, লক্ষৈরপি 
নলভ্যতে ॥ ২৯৩৪ 

দেখ কোন মন্ুষ। পাঁচ কাহনেতে দাসত্ব পায়, উপ 
যুঁক্ত' কেহ লক্ষ কার্ধাপণেতে দাসত্ব পায়, কোন লে 1ককে 
লক্ষ কাহনেডেও পাওয় যায় ন|| ২৯৩ ॥ 
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অন্যচ্চ! মন্্ধাজাতো তুল্যায়াং, ভূত্যস্বমতি 
শর্থিতং। প্রথমো যে। ন তত্রাপি, ন কিং জীবৎ- 
স্থুশ্ণ্যতে॥ ২৯৪ ॥ 

অপর সমান -য মচষ্য জাতি, তাহাতে দাসত্ব বড 

নিন্দিত, তাহাতেও যে প্রধ।ন নয়মেকি জীবিতের" 
মধো গণনীয় ॥ ২৯৪ | 
তথাচোক্তং। বাঁঙ্রি বারণ লৌহানৎ, কাষ্টপাষাণ 

॥ বাসন1ং। লারীপুরুষতোয়ানা, মন্তরং মহুদ- 
স্তরং ॥ ২৯৫ | 

পণ্ডিত কর্তৃক তাহা কথত আছে অশ্ব ও হস্তী 
ও লৌহের এবং কাষ্ঠ ও প্রন্তর ও বন্ত্রের এবং স্ত্রী 
ও প্ররুষ ও জলের যে অন্তর সে অনেক অন্তর "২৯৫ ॥ 
তথ! হি স্বল্পমপ্যতিরিচাতে। স্বল্প ন্দায়ুবশাৰ 
শেবমলিনং নিম্মাং সমজ্জান্থি কং, শ্বা লব্ধ পরি 
তোধমেতি ন ভবেত্স্য ক্ষুধা শানয়ে। লিংকে! * 
জন্থুক “মফকমাগতমপি..ত্যক্জা 'নিহন্তি ছ্িপং, 
সর্বঃ কৃচ্ছগতোইপি াঞ্চতি জনঃ সন্বানুৰপং 
কফলং। ২৯৬1]. 
অর অত্ল্প৪ 1 হয়। অত্যল্প নাড়ী বশ 

ও মেদ ধিশিক্ট অবশিষ্ট মলিন: মাংস ' রহিত অস্থিও 
পাইয়া কুকুর সন্তোষ পায় তথাচ তাহার ক্দুধানিবৃত্তির 
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নিন হয় না। পরন্ধ সিংহ ক্রোড়েতে প্রাপ্ত শুাল- 
কেও তাাগ ক'রয়। হব্তকে নষ্ট করে, অতখব সমস্ত 
প্রোণী কষ্ট পাইল ও আপন উপযুক্ত ফনই 'বাঞ্| 
করিয়া থাকে (২৯৬। | 

, অপরঞ্চ। সেঙ্যামেবকয়োরন্তরং পশ্্য। 
অপর সেব্যও সেবকের অন্তর দেখ | 

লাঙ্গুলচ/লন মধশ্চরণা্ঘপাতং'ভূমৌ নিপত্যা বদ- 
নোদরদর্শনঞ্চ। শ্বা পিওুদম্ত কুরুতে গজপুঙ্গ 
বস্তু, ধীরং বিলোকয়তি চাটুশটতশ্চ ভূক ॥ ২৯৭ 

কুন্কুর গ্রাস পরিমিত অন্নদাতার নিঞটে লাঙ্গুল 
লাড়ে আর পদতলে পড়ে এবং ভূমিতে পড়িয়া মুখ 
ও উদর দশন করায়, পরন্থ উত্তম হন্তী মন্দং অবলো- 
কন করে ও অল্পে ভে।জন করে ॥ ২৯৭। 
কিথঃ।  যজ্জীবতি ক্ষণমপি প্রথিতো মনুষো, 
বিজ্ঞান বিক্রমযশোভি রতজ্যমানঃ। তগ্নাম 
জীবিতমিহ প্রবদধন্তি তজ্জ্ঞাঃ। কাকোইপি জীব- 
তি চিনায় বলিঞ্চ ভুঙ্ক্তে ॥ ২৯৮॥ 
অপর মন্তষ্য সমাজে খ্যাত হইয়া বিজ্ঞান ও পরা- 

ত্রম ও কীর্তিতে অভজামান.হওত একক্ষণও যে বাচন 
পণ্ডিতের! তাহাকেই জীবিত কহিয়াছেন,নতুবা কাকও 
চিরক।ল-বচে, বলিও ভে[জন করে । ২৯৮ 
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অপরঞ্চ। যোহাত্মনে! নচ গুরু নর্চ ভূত্যবর্গে? 
দীনে দয়াং ন কুরুতে নচ বদ্ধুবর্গে। কিন্তৃস্ 
জীবিতফলেন মগুষ্য লোকে, কাকোইপি জীবতি 
চিরায় বলিগ্ক ভুছৃক্তে ॥ ২৯৯॥ 
জপর যে আপনার উপদেশক নয় আর দাপবর্গে 

দয়! নাকরে এবং দরিদ্র লোকে দয়া নাকরে তথ। 

মিত্রবর্ণে দয়! ন| করে মন্তুষ্য লেশকে তাহার জীবনে 
কি ফল ?কাকও নেক কাল বাচে বলিও তোঁজন 
করে ॥২৯৯। 
'অপরমপি। অহভিতহিতবিচারশুন্যবুছেঃ। শ্রুতি- 
সময়ে বহুত , স্তিরস্কৃতত্ত | উদরভরপথাত্র 
কেবলেচ্ছোঃ, পুরুষ পশোঃ পশোশ্চ কে। বিশে- 
যঃ॥ ৩০০৪ 
অপর ভঙ্জাভদ্র বিবেচন। রহিতান্তঃকরণ ও অনেক 

লোক কর্তৃক শাস্্রবিবাদে তিরস্কত আর উদরভরণ 
মাত্রাভিলাষী বে পুরুষ পশু, তাহার আর অন্য পণডর 
ভেদ কি ॥৩ৎ৪| | 

 করউকো ব্রাতে। 
'করটক বলিতেছে। 

আবাং তাবদপ্রধানৌ তদাপ্যাবয়োঃ কিমনয়। 
বিচারণয়।:।: 
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আমর] ছুই জন. অগ্রধান ইহাতেও আমারদের 
এ বিচারে কি প্রয়োজন 1.7 

দমনকোঞ্তে কিয়ত| কালেদামাত্যাঃ গুধানত। 
মপ্রধানতাম্বা লুভস্তে। 
দমনক বলিতেছে মন্ত্রিরা কত কালে প্রাধান্য কিন্বা 

অপ্রাধানাপায়। 

যতঃ। ন কন্তচিৎ কশ্চিদিহ স্বভাবা, ভবসথা- 
দারোইভিমতঃ খলো বা। লোকে"গুরুত্বং বিপ- 
রীততাস্বা, শ্বচেষ্টিতান্যেৰ নরং নয়স্তি ॥ ৩০১।] 

যেহেতু শ্বভাখেতে কেহ কাহারও অভিমত হয়না, 

খল জ্ঞানও হয় না, স্বকীয় চেক্টাতেই মলুষাকে মহত্ব, 
কিছ্ব। কষুদ্রত্ব পাওয়ায় ॥৩০১। 

কিঞ্চ । 'আরোপাতে শিলা শৈলে,যত্বেন মহতা 
যথা । নিপাতাতে ক্ষণেনাধ, অতথাত্বা গুণদো- 
যয়োঃ | ত০২। ' 2 
আর যেনন পর্ন তে 'অতান্ত প্রয়াসে গুস্তর' উঠায় 

কিন্তু অতাল্প কালেতে নীচেতে ফেলে সেইরূপ গুণ 
দ্বার আত্মা কক্টে উ্নত হয় দোষেডে কিন্তু নহজ আলা] 
অধঃক্াত হয়] ৩০ 0 

|, যাতাধোতো ব্রজভুকৈ। নরঃ শ্বৈরেধ ক্টর্মতিও | 
কৃপস্ত খনিতা যদ্ধৎ প্রাকারসোৰ কারকই | ৩০৩ 
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কপের খনন কর্ত। যেরূপ নচেতে পীচেতে যায় 

এবং প্রাচীর কর্ত,ষ দশ ক্রমে উচ্েযাঁয় সেইরূপ মন্থু 
ষ) আপন কর্থে নচে অথবা উচ্চে গমন করে ॥ ৩০৩॥ 

তন্ডদ্রং স্বযস্তায়তোহাত। সর্কাস্তয। 
অতএব,সকলের আম্মা আপন প্রয়ামের আয়ন্ত। 

করটকো.ব্রতে। 
করটক বলিতেছে | 

অথ ভরান্ কিংব্রবীতি। 
ৰ ইতর পর তুমি কিবল। 

স আহ অয়ন্ত'বৎ স্বামী, পিজলকঃ কুতে'ইপি 
কারণাৎ সচকিতঃ পরিবৃত্যোপবিষ্টঃ। 
সে কহিল এই রাজা পিক্গলক কোন কারণে সভয় 

হইয়া ফিরিয়া রসিয়াছেন। 
করটকোব্রতে কিং তন্বং জানাসি। 

, »করটক কছিতেছে তুষি কি যথার্থ কান | 
দমনকোব্রতে কিমত্রাবিদিতগন্তি | 

দমনক বলিডেছ্ছে ইছণতে আজ্জত কি আথচে। 

উন্কপ্চ) উদীরিতোইগ পশ্ুরনাঁপি গৃহতে, 
'হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহস্তি দেশিতাঃ। অন্তক্রমপ্যুহতি 
' পণ্ডিতে। জনঃ, পরেক্গিতজ্ঞানফলা হি. বুদ্ধরঃ ॥ 
৩০৪. 
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বিজ্ছে | কণছয়াছেন কধিত বিষয় পশ্চতেও বুনে 
আদেশিত হইলে অশ্বের| ও হস্তিরাও বন করে, পণ 
তলোক অঞ্গত হইলেও বিতর্ক করেন যেহেতুক 
বুদ্ধ পরেক ইণ্গতন্ঞ্] হয় ॥ ৩০৪1 
আকারৈরিঙ্গতৈর্গত্যা, চেষ্টয়| ভাঁষণেন. চ। 

নেত্র বন্ধ, বিকাঢুরণ, লক্ষাতেইন্তরগতং মনঃ | 
৩০৫ || 
আকার দ্বারা ও ইক্জত দ্বারা ও গমন দারা ও 

চেষ্টা দ্বারা ও কখন দ্বারা ও চক আর মুখের বিকার 
দ্বার। আপ্তঃকরণস্থ বিষয় জানাখায় ॥ ৩০৫ ॥ 

অত্র ভয়প্রস্তাৰে প্রজ্ঞাবলেন্বাহমেনং শ্বামিন 
মান্সীয়ং করিষ্যামি। 
এই তয় গ্রমঙ্ে বুদ্ধি প্রভাবে এই রাজাকে 

আমিআত্মীয় করিব। 

যতঃ। প্রস্তাবসদশং বকা সন্ডাবসট্ুশং 
প্রিয়ং। আত্ম শক্তি সমং কোপং, যে! জানাতি 
স পণ্ডিতঃ ৩০৬ | 

যেহেতু প্রস্তাবের তুলা বাকা 'ও সন্ডীরের তুলা 

প্রিয় ও আপন শক্তি তুল্য ক্রোধ যে জানে সেই 
পণ্ডিত ৩০৬ ॥ 

করটকে! ব্রুতে লখে ত্বং সেবানভিজ্ঞঃ। 
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করটক বলিতেছে বন্ধে, তিমি মেবানতিদ্ব। 
শশ্য। অনাহ্ুতোবিশেদ্ত্ত অপৃষ্টো বহু ভাষতে। 
আদ্কানং মন্যতে প্রেষ্টং, ভূপালস্য স দুর্মতিঃ 
৩০৭।। 

দেখ যেঅহ্তনা হইলে নিকটে যায় ও জিজ্ঞা- 
মসিত না ইইলে “অনেক কহে আর আপনাকে রাজার 

প্রিয় করিয়া! জানে মে লোক নিক্োধ। ৩০৭ ॥ 
দমনকো ব্রতে। 

দ্মনক বলিতেছে। 

ভদ্র, কথমহুং সেবানভিজ্ঞঃ। 
হে মিত্র, ক্ষন আমি সেবানতিজ্ঞ | 

পশ্য। কিমপ্যস্তি ম্বভাবেন, সুন্দরংবাপান্থু- 
ন্বরং। বদেব রোচতে যন্মৈ, ভবেনত্বস্য সুন্দ 
নং 1 ৩০৮ || 

দেখ, দভাবেতে সুন্দর কিন্ব।কুৎ্সত কি আছে 
যাহাতে যাহার রুণ্চ সেই তাহার সুন্দর হয় ৩০৮ ॥ 
যতঃ। যসা ষম্য হি যে! ভাব, স্তেন তেন হি তং 
নরং। অনুপ্রবিশা মেধাবী, ক্ষিপ্র মাতসবশং 
নয়েৎ ॥ ৩০৯ 

যেহেতু খাহারং ঘেং তাঁৰ সেইঘ তাঁবে সেইং 
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মহাযো, প্রবেশ করিয়। ু দ্ধিমান্ লোক শস্ববশ কার- 

বেন ৩০৯ ॥ 

অন্যচ্চ। কোইত্রেত্যহশিতি ক্রয়াৎ সম্যগাদে- 
শয়েতিচ। আজ্ঞামবিতথাংকুর্ধযা, দ্যথা শক্তি মহী 
পরতেঃ ॥ ৩১০ ॥ 
অপর এখানে কেঁইহ| জিজ্ঞাসিলে আমি অমুক 

ইহ| কছিবেক এবং আজ্ঞা করুন টুহা কহিবেক আর 
শক্ত্যন্ুস।রে রাজার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৩১০1 
অপরঞ্ণ। অল্লেক্ধ্ততিমান্ প্রাজ্ঞ, শ্ছায়েবানু- 
গতঃ সদা । আদিছে। ন বিকৃল্লেত, স রাজব- 
সতোৌ বসেহ ॥ ৩১১॥ 
এবং অল্লাক।জ্কী ও খৈষ্যবান্বিজ্ঞ লোক ছায়ার 

ন্যায় সর্ধাদ। অনুগত থাকিবেক, আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইলে 

আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিবে না৮. এতাদুশ লোক রাজস্থানে 
বাস করে ॥৩১১॥ 

করট্টকে। ত্রতে কদাচিত্বামনবসরগ্রবেশীদবম- 
ন্যতে স্বামী।. 
করকট বলিতেছে: অসময়ে প্রবৈশের কারণে 

পাছে রাক্গ। তোমাকে অপমান করেন। | 
সআহ অন্তেবং তথাপানুজীবিন| স্বামিদালিধ্য 
মবশ্যং করণীয় । 



সুন্বষ্জেদ। ১৭৫ 
করটকে! বুতে কিং তজজ্ঞানলজ্ণং ! 
করটক বলিতেছে মেজ্ঞানেরচি হুকি। 

দমনকোব্রতে শৃণ। . 
দমনক কহিভেছে শুন । 

দুরাদবেক্ষণং হাসঃ, সংপ্রশ্ে সাদরে! ভূশং। 
পরোক্ষেইপি গুণশ্লাঘা, স্মরণং প্রিয়বস্তৃযু॥ ৩১৪। 

দূর হইতে দেখ।শ্ছইলে হাস) আর প্রশ্মেতে অন্ত" 
শয় আদর আর অসাক্ষাৎক।রেও গুণের প্রশংস] 
আর উত্তম দ্রব) দেখিলে মনে করা ॥ ৩১৪॥ 

অপিচ। অসেবকে চারি, দ্রাঁনং সপ্রিয়তা- 
ষণৎ। অনুরক্তেযু চিহ্রানি, দোষেইপি গু 
সংগ্রহঃ ॥ ৩১৫ ॥ 

অপর সেবা ঘে ন[.করৈ তাহাতেও আশ্বরক্তি আর 
প্রিয় বাক্যের লঞ্থিতঞর্গান ও দেোষেতেও7গুণগ্রহণ, 
অনুরক্জেতে এই সকল চিত ॥ ৩১৫|। ৃ 

অন) কালযাপন মাশ্/নাং বঙ্ধনং কলখণ্ড- 
মং। বিরক্েশ্বর চিহ্কানি, জানীয়ান্মতিমান্নরঃ ॥ 
॥ ৩১৩ ॥ 

অপর প্রত্যাশায় কালযাপন করা, ফপরহিত বা- 
ডান, বুস্বীম)্. লে!ক এই নফল হিনজ্ত রাজার চিন 
জানিবেন1৩১৬।। 



১৭৪ ' [হতোপদেশ। 

সে কহিল ভাহ! হউক, তথাপি স্বামির সাক্ষাৎ 
১ অবশ্য কর্তৃব্য। 

£। দোষভীতেরনারস্ত, স্তৎ কাপুরুষলক্ষণং। 
কৈরজীরদ ভয়ান্তাত, রোজনংপরিহীয়তে ॥ ৩১২ 

যেহেতু দে! ষের ভয়ে॥ যে কর্মের আরম্ত নাঁকর+ 

তাহন ক!পুরুষের লক্ষণ, হে.ভাঁই অজীগ' ভয়ে কে 
নিকটস্থ ভোজন পরিতাথ করে ॥ ৩৯ | 
পশ্য। আসন্গমেব নৃপতি ভর্জতে মনৃষ্যং, বিদ্যা- 
বিহীন মকুলীনমসঙ্গতং ব1। প্রায়েণ্, ভূমিপতয়ঃ 
প্রমদ] লতাম্চ, যঃ পার্খতে। বসতি ভং পারিবেষ্ 
যন্তি।| ৩১৩ । 
দেখ.নিগুণ ও অকুললীন ও অশিউই বা .হুউক, 

নিকটস্থ মস্ৃষ/কে রাজ অনুগ্রহ করেন কেনন!| প্রায় 
প্লাজার। ও ক্্রীলোকের ও লতা সকল নিকটে যে বাস 
করে, তাহুকেই বেষ্টম করে । ৩১৩॥ 

করটকোব্রতে অথ-তত্র গত্থ!কিং বঙ্ষ্যতি বাদি | 
করকট বলিতেছে সেখানে গ্রিয়। তুমি কি বলিৰা। 
স আহ শৃণু কিমমুরকো বিরক্ো বা মি স্থামী- 
'তিজ্জাঘ্যামি 1. 

সে কহিল শুনআমাতে গর টু সরক্ত কিন রি 
অগ্রে ইহা জানিব। 



১৭৩ হিতোপদেশ। 

এতজ্জ্জাত্ব। যথ। চায়ং মম।য়স্তো ভবিষ্যতি ভথা 
করিষ্যামি | 
ইহা জানিয়। যে প্রকারে ইনি,আমার বশীভূত 

হন তাহা করিব। ৃ 

যতঃ। অপারসন্দর্শনজাং বিপত্ত, মুপায়সন্দ- 
জাঞ্চ নিদ্ধিং। মেধাবিনে। নীতিবিধি প্রযুক্তাং- 

পুরংন্ফুরত্তীমির দর্শয়ন্তি ॥ ৩১৭ ॥, 
থেহেতু অপায় দর্শনেতে জন্মে যে বিপন্তি এবং 

উপায় দশনেতে জন্মে যে মন্পন্ত, মেধাবি লোকের! 

নীতি শাস্ত্র ছার তাহ! অগ্রে প্রক।শমানের ন্যায় 
দেখেন । ৩১৭! 

করটকোব্রতে, তথাপ্যপ্রাপ্ডে প্রস্তাবে ন বু, 
মহলি। 
করটক বলিতেছে তথাপি গ্রসন্গ উপস্থিত ন। হই, 

লে কহিতে যোগ) হইবে না। 

 ষতঃ। অপ্রাপ্তকাল বচনং, বৃহম্পতিরপি 
ক্রুবন  প্র। [গু রাদৃদ্ধযবজান, মপমানঞ্চ শান্থতং 

1. ৩১৮1 

যেহেতু বৃহস্পতিও. অপ্রাসঙ্গিক বাক্য কহি 
নির্ক [দ্ধিত! এবং বছুকাল ব্যাপক অপথান ৬ শ্ 

৯৮ ॥ 



সুহনেদ | ১৭৭ 

দমনকে| জতে মিত্র মাভৈযী নাহ মপ্রাপ্তাবসরং 
বচনং বদিষ্যামি। 
দমনক বলিতেছে হে সখে, হয় ক রিও না, অম্ 

অপ্রাসর্জক বচনখ্বলিৰ না। 

যতঃ। এ ৮8০৯১১৮৪ কার্ধ্যকালাত্যয়েষ্ চ। 
অপুষ্টরেনাপি বক্তবান, ভূত্যেন হিতমিচ্ছতা॥ 
৩১৯ ॥ 
যেহেতু বিপৎ্ কাঁলেতে এবং পথ ত্যাগ করিয়। 

যাওনের কালেতে এবং কার্ধ্যকালের অতিক্রম হই- 
্সেজিজ্ঞামিত ন] হইলেও হিটৈঘি দামের (নিবেদন 
করিবেক ॥ ৩১৯ ॥ 

যদি চ প্রাপগ্তাবসরেণাপি ময়! মন্ত্রো ন বক্তব/স্ত- 
দ মক্ত্রিন্বমেব মমানুপপন্নং । 
আমি অবসর কাল পাইরাও যন্দ সন্ত্রণ না ধলি 

ভবে রা 1র মন্ত্রহ্থই ব্যাহত হয়। 

£। ক্রল্প়ূতি যেন বৃত্বিং, যেন চ লোকে প্রশ- 
রা সন্ভিঃ! সগুণ স্তেন চ. গুণিন।, নংরক্ষ্যঃ 
সহ্বদ্ধনীয়শ্চ 1 ৩২০॥ 

যেহেতু যে গুণেতে রি হয় আবার যে গুণেতে 



১৭৮ হিভোপদেশ। 

পৃথিবীতে পণ্ডিতের! প্রশংস। করেন গুণী লৌক সেই 
গুণ রক্ষা অবশ্য করিবেন এবৎ বাঁড়াইবেন ॥ ৩২০॥ 

তন্তদানুজানীহি মাং গচ্ছামি। 
এই নিষিন্তে হে ভদ্র আমাকে অগুমতি কর যাত্র| 

করি। ূ 

করটকোব্রতে শুভমস্ত শিবান্তে সন্ধ পন্থানঃ 
যথাই. ভিলফিতমনুষ্ঠীয়তামিতি। 
করটক বলিতেছে মঙ্গল হউক, পথ তোমার শু 

হউক, যাহা বাত তাহা কর | 
ততো দমনকো বিস্রিতইবপিজলকলমীপং গতঃ। 
অথ দুর!দেব' সাদরং রাজ্ঞ। প্রবেশিতঃ সাষ্টা- 
দপ্রণিপাতং গ্রণিপত্যোপবিষ্টুঃ। 
তদনভুর সে বিষ্ময়াপগ্ের ন্যায় হইয়া পিক্ষলকের 

সদীপে গেল পরে দ্র হইতেই আদরেতে রাজ 
কর্তৃক গ্রবেশিত হইয়৷ অস্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বসিল। 

রাজাহ চিরাদুষ্টোইদি। 
রাজ কহিলেন অনেক কালের পর দেখা হইল । 

দমনকোব্রতে। 
| দখনক বলিতেছে। 

ঘদ)পি ময় লেবকেন ঞমদেবপাদান1ং ন' 



ক 

সৃহড়েদ। ১৭৯ 

কিঞ্চিৎ প্রয়োক্গনমস্তি তথাপি প্রাগুকালমুপজী- 
বিন1 নানিধ্যমবস্থাং কর্তব্যমিত্যাগতোইন্মি। 
যল)প আনার তুল) ভ০ওয শ্রযুও মহারাজের পায়ের 

ক্ছু প্রয়োজন নধই ওথ।াপ সেবকের। মনয়বিশেষে 
অবশ্য সাক্ষ।ৎ কররিবেক এদ্ন্য আরম আসিলাম। 

কিঞ্চ। দন্ত্তয নির্ঘর্ষণক্রেন রাজ নূ, কর্ণস্ কগুয়ন- 
কেন বাপি। তৃঁণেন কার্য্ং ভবতীম্বরাণাৎ, 
কিমঙ্গবাক্পাণিমত। নরেগ ॥ ৩২১1 
অপর হে মহারাজ, দস্তের ঘষণকারক আর কর্ণের 

কণ্ু,য়নকারক ঘাসেতেও রাজারদিগের কার্য) হয় 
তাহাতে অক্ষ বাক্যহস্ত বশিষ্ট মনুষে/তে যে কার্য হয় 
তাহ।কি বলিব ॥ ৩*১॥ 

যদ্যপি চিরেণাবধীরিতস্য দেৰপাদৈর্ম্ে বুী- 
নাশঃ শঙ্ক্যতে তদপি ন শঙ্কনীয়ঃ। 

যদ্যপি বহুকাল দেবপাঁদ কর্তৃক অবজ্ঞাত হওয়াঁতে 
আম।র বুদ্ধি নাশের শঙ্ক। হয় তথাপি সে শঙ্কাও কর্তব্য 
নয়। 
বততঃ। কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য বৃতধে। ঝুছ্ের্বি 
নাশো। নহি শঙ্কনীয়ঃ% অধঃ কৃতল্ঞাপি তন্ন 

' পাতো। লাধঃ শিখা যাতি কদঃচিদেব ॥ ৩২২॥ 
যেহেতু অবজ্ঞাত হইলেও ধৈর্যাবৃত্তি €লাকের 



১৮৩ হিতোপদেশ। 

*বুদ্ধিনাশ শঙ্কনীয় নহে কেননা অগ্নি অধঃকৃত হইলেও 
তাহার শিখা কখন অধতে যায় ন!॥ ৩২২ ॥ 

তৎ সর্ধথ! বিশেষজ্জেন স্বামিন! ভবিভবাং। 
হে মহারাজ এই হেতু রাজ! নব্ধ প্রকারে বিশেষ 

জ্ঞাত হইবেন। 

যতঃ' মণিলুঠতি পাঁদেবুছ চঃ শিরসি ধার্ধ্যতে | 
যখৈবাস্তে তৈবাস্ত1ং কাচঃ কাচোমণি স্দণিঃ | 
৩২৩ 

যেহেতু পায়েতে মণি লুত হয় মন্তকেতে কাচ 
ধ্ত,হয় তাহাতে যে যেপ্রকার আছে সে সেই প্রকারেই 
থাকে, যে মণি সে মণিই, যে কাচ সে কাচই থাকে 
॥ ৩২৩ % 

অস্যচ্চ! নির্বিশেষেো যদ! রাজা, সমং সর্ষেষু 
বর্কতে । 'তদোদ্যমঃ সমর্থানা মুৎসাহঃ পরিহী-.. 
তে । ৩২৪। 
: অপর রাজা যখন বিশেষ জান রহিত হইয়। সকল 

পরাণিডে খান রূপ বর্তেন তখন 'সমর্থ শত্রুপক্ষের 
যুদ্ধাদিতে উদ্যোগ হয় সুতরাং রাজার উৎসাহ নট 
হয়। ৩২৪1 
কিঞ্চ। তিবিধ! পুরা রাজ. মতমাধমমধ্যমাঃ 
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নিয়োজয়েত্বট' বৈতাং, স্ত্রিবিধেদ্বেব কর্সস্ 
॥ ৩২৪॥ ৃ 
আর হে মহারাজ, উদ্ধম মধান অধম তিন প্রকার 

পুরুষ হয তিন একার কথ্বে এই তিন প্রকার পুরুষকে 
নিয়োগ করিবেক ॥ ৩১৪ | 

যতঃ। স্থানএব নিয়োঙ্যান্তে ' ভৃত্যশ্চাভরণাঁনি 
চ। নহি চুড়ামণিঃ পাঁদে, নুপুরং শিরদা কৃতং 
|| ৩১৫ ॥ 

যেহেতু ভূহ্য আর অলঙ্কার উপযুক্ত স্থ/নেতেই 
নিয়ো করিবেক কেননা পায়েতে ছুড়াষণি পরে না 
আর মত্তুকে ভুগুর পরে না) ৩২৫॥ 

অপিচ। কনকভৃষণপংগ্রহণেচিতো, যদি 'মপিল্ত্র- 
পুষি প্রণিধীয়তে। ন ষবিরৌতি নচাপি শো" 
ভতে, ভবতি যোঁজয়িতু কঁচনীর়ত। ॥ ৩২৬॥ 

অপব স্বর্ণ।লঙ্কারে খচত করিবার উপযুক্ত মণি 
যদি সীসাতে খচিত বরে তবে সে মণি রোদন 
করে না, শোতভাই পায় না, কিন্তু ষেজনকর্তারই নিন্দ্য 
তা হয়। ৪২৬। 

।অন্যচ্চ। মুকুটে রোপিতঃ কাচ, শ্চরণাতরণে 
মাণঃ। নহি দে।ষে। মগেরস্তি, কিন্ত দাধোরবিজ্ঞ' 
ত1॥ ৩২৭ | 
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অপর স্ুকুটে স্থাপিত কাচ জার পাদাভরণে স্কা- 
পিত মণি ইহাতে মণির দোষ নাই কিন্ত সাধবযভ্তরই 
অবিদগ্ধতা | ৩২৭1 ্ 

পশ্য। বৃদ্ধিমানম্রক্কোহয়, ময়ং শুর ইতোভয়ং । 
ইতি ভূত্য বিচারক্কো, ভুত্যরাপূর্য্যতে নৃপঃ ॥ 
৩২৮। 

দেখ, এউব্য-ক্ত বুদ্ধিমান অথচ অন্মরক্তা, এইবাক্তি 
শুর, ইহা হইতে ভষ সম্ভাবনা, এইক্নুপে ভৃত্যের ভর্দা- 

ভন্র বিবেচনা কর্তা রাজা! ভৃত্যেতে পরিপুণ' হয় 
1 %২৮11 

তথাহি। অশ্বঃ শন্ত্রংশান্ত্রংবীণ! বাণী নরশ্চ নারী 
চ। পুরুষ বিশেষং প্রাপ্য ভবস্তি যোগ্যা যো- 
গীযাষ্চ | ৩২৯ ॥ 
তাক্া পণ্ডিতের কহিয়াছেন অশ্ব আর শগ্্ আব 

শাক তথা বাণা আর বাকা আর পুরুষ ও স্ত্রী 
ইহার। মন্ুষধা রিশেষকে পাইয়। যে।গা অথব। অযোগ্য 
হয়।। ৩২৯। 
অন্যচ্চ | কিস্তক্ষেনালমর্থেন, কিংশক্তেনাপকারি 

'শ]। স্ভক্তং শক্তঞ্চ মাং রাগ লাবজ্ঞাতুং দ্বমর্থসি 
॥ ৩৩০ ॥ 
অপর অশক্ত অন্থরক্ত ভূতে)তে কি প্রয়োজনঃজপ- 
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করক সমর্থ ভৃতোতেই ব। কি এয়োজন? হে মহারাজ, 
তত্ত অ চ নমর্থ আমাকে? অবজ্ঞা করিতে যে গু! 
হও না॥ ৩৩০ ॥ 

যতঃ.। অবজ্বানাৎ প্রাজ্ছে'ভবতি মতিহীনঃ পরি 
জন, স্ততম্ত প্রামাণ্যান্ডবতি ন সমীপে বুধজনঃ। 
বুধৈ স্ত্যক্তে রাজন্নহি ভবতি নীতি পরবতী, 
বিপক্নায়।ং নীতৌ নকল মবলং মীদতিংজগৎ ॥ 
৩৩১। 

যেহেতু হে মহারাজ, বিজ্ঞ পরিবার লোক অব- 
জ্ঞাতে নিরুদ্ধি হয় অনন্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত 
লোক থাকে ন" পণ্ডিত কর্তৃক ত্যক্ত হইবে নীতি 
গুবতী হয় নাঃ নীতি নব হইলে সমস্ত জগত বিপন্ন 
হয় ॥.৩৩১।॥ 
অপরঞ্চ। জনং, জনপদ | নিত্য মর্চরস্তি নৃপা- 
্চিতং । হৃপেণাবমতে। যন্ত্র, ব সর্বরবমনাতে। 
৩৩২ | 

এবং রাজানুগ্হীত লোককে দেশস্থ সর্ঘ জনেই 
উপানন। করে কিন্তু রাজা কর্ডক অবজ্ঞাত থে জন, সে 
সকল লোক কর্ডীক অপমানিত হয় ॥ ৬৩২। 
কিচ। বালাদপি গ্রহীতব্যং, ঘুক্তমুক্তং মনী- 
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খিভিঃ! রবেরবিষয়ে কিং ন, প্রদীপস্য প্রকা- 
* শনং | ৩৩ত। ১, এ 

আর বালক হইতেও ন্যাযা বাকা গ্রহণ করিবেক 
কেনন| য়ে স্থানে সূর্যের প্রকাশ নাই সেস্থানে কি 
প্রদ্_ীপের প্রকাশ হয় ন!॥ ৩৩৩।॥ 

পিঙলকোইব্দৎ 
| পিজলক কলিল। 

ভদ্র দমনক কিম্তেত ত্বমপ্মদীয় প্রদানামাত্য- 
পুত্র, ইয়স্তং কালং যাবৎ কুতোইপি খলবা- 
ক্যানন] গঙহেোইসি, ইদানীং যথাভিমতং ব্রহি। 
তত্তঞ্মমনক, এ ক্রি তুনি আমার প্রধান মন্ত্রির পুন্র, 
কাল পর্যান্ত কোন খলের বাঁক আইম ন।ই, 
খন কিমংনন বল. | 

দমনকোব্রতে দেব পৃচ্ছামি, কিথিংছুচ্যতাং, উদ 
কার্থী স্বামী পানীয়মপীত্বা কিমিতি বিশ্মিতইৰ 
তিষ্ঠতি। ৃ 
দমনক বলিতেছে হে মহারাজ, প্রশ্ন করি কিঞিং 

বলুন, জলার্থী মহারাজ জল পান ন| করিয়। কেন 
বিন্মুয়াপন্নের ন্যায় রহিয়াঁছেন। 

পিঈললকোহবদৎ ভদ্রমুক্তং ত্বয়া কিন্ত এতপ্রছ- 
স্যং বক্ত,ং কাচিছিশ্বাসভূমি নাস্তি তথাপি নিভৃ 
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তং কৃত্বা কথয়ামি শৃণুং সন্জ্রাতি বনমিদম পুর্ব ন্তা- 
ধিষ্ঠিতং অতোইম্মাকং ত্যাজ্যং অনেন হেতুনা 
বিল্মিভোইন্সি তথ চ শ্রুতো ময়াপি মহানপুর্ব- 
শব্দঃ শব্দানুকপেথানা প্রাণিনে! মহত! বলেন 
ভবিতব্যং। 

পিক্গলক কহিল তামি বিলক্ষণ কহিয়াছ কিন্তু এ 

রহসা বলিবার নিমিভি কোন প্রতায় স্থান নাই তথাপি 
নিঞ্জন করেয়া কহি শুন, ইদনী এই ধন অপুর্ব প্রাঁণি- 
তে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অঙএব অ.মারদিগের ত্যাজা, 
এই নিমিত্তে বিস্মায[পন্ন হইয়া আচ্চি এবং আমিও বড় 

আশ্চর্য শক শুনিয়াছি, শব্দানুপাক্সে বোধ হয় এ 
প্রাণির বড় বল হইবে 

দমনকোব্রতে দেব অন্তি তাবদয়ং মহান্ ভয় 

হেতু, দন শব্দোইম্মাভিরপ্যাক্িতঃ কিন্ত ম কিং 
মন্ত্রী যঃ গ্রথমং ভূমিত্যাগং পশ্টাদমুদ্ধং চোপদি 
শতি।' 
দমনক 'বলিতেছে হে মহারাজ, উহা বড় ভগ্বের 

কারণ বটে, সে শব্দ আমরাও শুনিয়াছি,কিন্ত সে কি 
ন্ত্রী,য আগেতেই স্থান তাগ করায় পশ্টাৎ যুদ্ধ উপ 
দেশ করে। 



2৬ হিভোপদেশ। 

অপরঞ্। অন্মিন কার্য)সন্দেছে ভ্ত্যানামুপ 
যোগএর জ্ঞাতব্য ঃ। 
জার এই 'ক্রয়ার সন্দেহে আপনি দাসদের উ্প- 

যে|গিতা জানিতে পারিবেন। 

যতঃ বন্ধু স্ত্রী ভূত্যবর্গসা, বুদ্ধেঃ সন্ধস্য চাত্মনঃ। 
আপনিকষপাধাণে, নরে॥ জানাতি লারতাং ॥ 
৩৩৪ ॥ | 

যেহেতু মিহি ও স্ত্রী ও দাপবর্ণের আর বুদ্ধির আর 
বলের আর শরীরের পারত্ব বিপন্তরূপ বটি পাথ- 
রেই জান| যায় ॥৩৩৪॥ 
সিংহোক্রতে* ভদ্র, মহতী শঙ্কা মাং বাধতে। 
সিংহ বলিল হে ভদ্র আমার বড় শঙ্কা হইতেছে। 

দমনকঃ, পুনরাহু ম্বাগতং, জন্যথ! রাজ্যন্থখং 
পরিতান্া স্থানাস্তরং গস্ধং মাং দস্তাযসে। 
দমণক আপনাপনি কুল এইরূপ না হইলে, 

রাজ্য সুখ পরিত্যাথথ করিয়া স্থানান্তরে , যাইবার 
নিমিত্তে আমার সহিত সম্ভাষা কর। 
প্রকাশং জুতে দেব যাবদহং জীবামি ভাবন্ডয়ং 
ন্কর্ত্যং কিন্ত করটকাদয়ে ইপ্যাস্থাস্যস্ত।ং। 

পরে স্প্$ করিয়। বলিল হে মহারাজ, যাবৎ 
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পর্যান্ত' আমি বাচিয়। আছি তাবৎ পর্যাস্ত ভয় কর্তবা 
নয় কিন্ত করটক প্রভৃতিকেও আশ্বাস করুন। 
যন্মাধাপৎ প্রতীকারকালে ছুল্পভঃপৃরূুষসমবায়ঃ। 

যেহেতু বিপদ্ধের প্রতীকার মখয়ে অনেক পুরুষ - 
পাওয়া ছুলত। 
ততস্তৌ দমনকক্রটকৌ রাজ সর্দাস্থেনাপি 
পুজিতৌ ভয়প্রতীকারং প্রতিজ্ঞায় চলিতৌ । 

অনন্তর সেই দমনক ও করটর্ক রাজকরক সব্ধন্থ 
দ্বার সম্মানিত হইয়। ভয়ের গরতীকায করিতে 
প্রতজ্ঞা করিয়। চগলল। 

করটকো গচ্ছন্ লমনকমাহ" লখে কিং শকা- 
প্রতীকারে ভক়হেতু রশক্যপ্রতীকারে! বেতি ন 
ভ্ঞাত্ব। ভয়োপশমং প্রতিজ্ঞা কথমগ্নং মহ! 
প্রমান্দোগৃহীতঃ যতে। ইনুপতুর্জীণে ন কম্তাপু 
পায়নং গৃহীয়াং বিশেষতো রাজ্ঞঃ। 
করটক গধন করত দননকে কহিল হে মিত্র ভয়ের 

কারণকি, প্রতীকারের যোগ্য ক্ষি অযে।খ? ইহা না 
জানিয়। শান্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়। -কগ্রক্চারে 
মন্থাশ্রমাদ গ্রহণ করিলা, ঘেহেতু“উপক্কার মা করিয়। 
কাহারও উপটৌকন লওয়। উচিত হয় না, বিশেষে 
পাজার। 



১৮৮ হিভোপদেশ। 

পশ্য। বন্য গুসাদে পদ শ্রী, ধিঁজয়শ্চ পরা 
"ক্রমে । সৃত্যুন্চ বসতি ক্রোধে, সর্ধতেজোময়ো- 
হি সঃ॥ ৩৩৫ ॥ 
দেখ যাহার প্রসন্গতাতে ধনবৃদ্ধি হয় এবং পরা- 

ক্রমে জয় হয়. আর ক্রে।ধেতে মৃত্যু হয় 'তনি - 
তেন্সঃপৃঞী ॥৩৩৫। 

তথাহি। বাঁলোপি নাবমন্তব্যো, মনুষ্য ইডি 
ভূমিপঃ। মহতীতদেবতা হ্যেষ! নরবপেগ তি- 
ঠতি ॥ ৩৩৩। 
বালক র্াজীকেঙও এ মনুষা ইহ! বলিয়। অবজ্ঞ| 

করিবেক ন! যেহেতু ইনি মহতী দেবত। মনুুষ রূপে 
আছেন ॥ ৩৩৬। 

দমনকে। বিহস্যাহ মিত্র তম্জীমাসাভাং জ্ঞাতং 
ময়া ভয়কারণং বলগীবদ্'নদ্দি'তং. স বৃষভ 
স্চান্যাকমপি ভক্ষ্যঃ। কিং পুনঃ সিংহস্য। 
দমনক হাসিয়। বলিল হে বন্ধু চুপ করিয়া'থাক 

আমি ভয়ের কারণ জানিয়াছি। আড়িয়। গ গরুর শক, 
সে বলিবদ্দ জাদারদেরও ভক্ষণীয় সিংহের কথ! কি। 
করটকোব্রতে ঘদ্যেবং:তদ| কিং পুনঃ স্বামি 
ত্রাসঃ তত্রৈব কিমিতি নাপনীতঃ। 
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করটক'বলিতেছে যদ্যপি এমন, তবে প্রভুর ভয় 
কি, সেই স্থানেতেই কেন ভীতি খণ্ডন করিল না| 
দমনকোব্রতে বদি স্বামিত্রাসম্তটত্রব মে।চাতে 
তদ1 কথময়ং সহাপ্রসাদলাভঃ স্যাৎ। 
দ্ননক বলিতেছে যদি রাজার ভয় সেই খানে- 

তই যায় তবে কিএাকদরে এ মহাপ্রসাদ লাভ হয়। 

(৯ ।নিরপেক্ষোন কর্তৃব্যো, ভৃতোঃ স্বামী 
কদাচন। নিরপেক্ষং প্রভূং কৃত্বা, ভূতাঃ ্যন্দধি- 
কণবৎ ॥ ৩৩৭ ॥| 

এবং ভূত্যের। স্বামিকে কখন নিরক্ষেপ করিবে ন| 
এভুকে নিরক্ষেপে করলে ভূত্যকে দধিকণের ন্যায় 
হইতে হয়। ৩৩৭ ॥ 

করটকঃ গৃচ্ছতি কখমেতৎ। 
করটক প্রশ্ন করিতেছে এ কি রূপ। 

দমমকঃ কথয়তি 1 
দসনক কহিতেছে! 7 

অন্তাত্বরাপথে অর্ধাদশিখরনামি পরতে ছদ 
স্তে! না মহাবিক্রমঃ নিংহ স্তন্য -পর্ধতকন্দর 
মধি শয়ানস্য কেশরাগ্রং কশ্চিম্ম, যিকঃ প্রত্যহছৎ, 
ছিনস্তি। 

উত্তরা পথে অর্পুদশিখর নাদে গর্তে মহাপর!, 
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ক্রমবিশিষ্ট ছুদদ্ন্ত'নামে এক নিংহথাকে। পর্বতের 
গন্বরে নিদ্রিত দেই সিংহের জটার অগ্রতাগ কোন 
উন্দুর গ্রতাহ কাটে । 
ততঃ কেশরাগ্রং ল্নং ই কুপিতো। বিবরাস্ত 
তং মৃষিকম লভমানো'ইচিন্তয়ৎ 

তদনন্তর' কেশবাগ্র ছিয় দেশিয়! ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ত 
মধ্য স্থিত মৃষিককে ন।পাইয়। ভাবনা করিল। " 

কষদ্রশক্রু ভ ভরবেদবপ্ত, বিক্রমান্নৈব লভ্যতে। তম] 
হস্যং পুরস্কার্যযঃ সশস্তসা সৈনিকঃ॥ ৩৩৮৪ 

বে ক্ষত্র পত্র হয় আর পরাক্রমেতে ধর[ন। যায় 
তাহ্যকে নট কারবার নিমিত্তে হাহা তুল) সেন! 

করিবেক।॥ ৩৩৮ ॥ 

ইত্যালোচ্য. তেন গ্রামং গন্ধ! বিশ্বানং কু 
দধিকর্ণনামা বিড়ালে। বন্ত্বেনানীয় মাংসাহারং 
দত্ত স্বকন্দরে স্থাপিতঃ। 
এই আলোচনা করিয়।.. দেই সিংহ গ্রামে, গিয়া 

বিশ্বাস করিক়] দরধিরথ গানে বিড়ালকে যত্বে আ- 
নিয়।মাংন আহার দিয়! আপন 'কন্দরে রাখিল। 

তঙ্নস্তরং তত্ভয়ান্ধুযিকোইপি বিলাস নিঃসর়তি 
তেদাগৌ' বিংহোধ্যক্ষতকেশরঃ' জুখং স্বপিতি : 
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মুষিকশব্দং ষদা যদ শৃ্োতি তদা তদ। মাঁংসা-: 
হারদ1নেন গং বিড়ালং সমবদ্ধয়তি | 
অনন্তর সেই ভয়ে মূষকও গর্ত হইতে বাহির 

হয় ন। সেই হেতুক্ক এ লিং হ অন্ছিন্ন কেসর হয় জুখে, 
নিদ্রা যায়। যখন যখন উন্দরের শব্ধ শুনে তখন ভখন 
মাংস তোজন দ্বার ছে িড়ালকে সন্বদ্ধীন! করে। 

অধৈবদা স মুষিকঃ কুধাপাড়িতো বহিঃ সঙ্গ 
রন্ বিড়ালেন গ্রাগ্ত আসাদি তশ্ঠ। 

তাহার পর এক দিবস সেই মুষক ্ধার্ত হ্ইয়| 
বাহিরে চরিতেছিল, এক মাজ্জার তাহাকে পাইয়া 

ভক্ষণ করল। 

অনন্তরং দ মিংহোইনেককালং যাবন্ম,ষিকং 
পশযতি তৎকৃত রাবমপি ন'শৃণোতি ও তা রা 
নুপযোগাছিড়ালস্তাপ্যাহারদানে মন্দাদরো! ব- 

ব। 
টনি সেই মিং ংহ অনেক কাল পর্য্যন্ত মষি- 

ককে দেখে না তাহার শকও শুমে না তখন ভাহার 

অনুগযোগিতা হেতু বিড়ালেরও আজাহার দানেতে 
মন্দাদর হইল 
ভতোইস[বাহারবিরহাদুর্দলো দধিকর্ণোইবলযো 
বভৃব। 
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পরে অনাহার ছ্েতুক দরধিকণহুর্বল হইয়! অব. 
'সাদ প্রাগ্ত হইল। 
অতোইহং ব্রবীমি নিরপেক্ষে| ন কর্তব্য ইত্যাদি 
এই পিণিন্ত আম বলি গ্রভুকে নিরপেক্ষ করিবে ন 

ইত্যাফি। 
ততে। দমনককরটকৌ সঞ্জীবকসমীপং গতে। 
তত্র করটকস্তক্কতলে সাটোপনুপবিষ্টঃ। 
তৎপরে দযনক ও করটক সঞ্চবকের নিকট গেল 

সেখ।নে করটক গাছের তলাতে সাটোপ করিয়। 
বসিল। 

দমনকঃ সঞ্জীবকসমীপং গন্াব্রবীৎ অবে বলীবর্দদ 
এযোইহংরাজ্ঞ! পিক্গল কেনা রণ্যরক্ষার্থং নিযুক্রুঃ।' 
দমনক সঞ্রাবক সম্মাপে য।ইয়। বলিল অরে বলদ 

এই আমি রঞ! পিঙ্গলক কুক বদ রক্ষার নিমন্ত 
নিযুক্ত হইয়াছি। 
সেনাপতিঃ করটকঃ সমাজ্জাপরতি সত্বরশাগচ্ছ 
নিচে দস্মাদরণ্যাদুর মপসর, অগ্যথা তে বিরুদ্ধং 
২ ভবিষাতি ন জানে ভুদ্ধঃ স্বামী কিং বিধা- 

| 
করটক নামে সেনীপতি আজ্ঞ। করতেছেন কাঁষু 

আইস লাদুব। এই বন হইতে ঘুরে যাও অন্যথ] তোম।- 
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মন্দ ফল ছইবে,না জানি, প্রভু কুপিত হইয়! কি 
করবেন। 

তচ্ছদা ললীবক আয়াং। 
তাহ) শুনয়াসঞী,বক'অদিল। 

আজ্ঞাভঙে। নরেন্দ্রাণাং, ব্রাঙ্জণানামলাদয়হ। 
গৃথকৃশযায। চ নারীণা। মশীন্্রবিহিতো বধঃ 7৩৩৯৪ 
রাজাদিগের আজ্ঞ। লক্ন ও ব্রাক্ষণবিখের অনা" 

দর এবং স্গোকদের পক শষল আর অবৈধ 
ভিংস? এ সকল কর্তবা নয় 1৩৩৯. 

ততো দ্েেশবাবহারানভিজ্ঞঃ সঙ্জীবকঃ সভয় 
মুপস্থতা সাষ্টা্পাতং করটকং প্রথভঙান্। . 
তাহার পর দেশাঢারান:ভঙ্ঞ,স্জীবক'তীঁত হইয়া 

নিকটে গেল এবং করটরকে সান্টা্ষ, প্রথাষ, করিল। 

তথাচোক্কং। মতিনের বল'ফারীয়সী, যদভাবে 
কিবিণা মিয়ং দশ | ইতি ঘে'ষরতীৰ ডিশ্ওিমঃ 
করিণো হস্তিপকাহতঃ কপন্ ॥ ৩৪৯ | 
পগুভেঃ| তাহা কুহিয়াছেন, খল হইতে বৃদ্ধই 

ড়, বুদ্ধ না থাকাতে হস্তির এই অবহ্থ! দাত 
তক তাহার গড স্থলে আস্বাতি কর। অহুদ্ণ স্ব 
ভিড ইছাই দ্বেখণ। করিস! এ।কে (৬০০ | 

ভ 
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ভথ সঞ্ীববং মশঙ্কমাহ লেনাপতে কিং ময় 
কর্তব্যং তদভিধীয়তাঁৎ। 

অনন্তর সঞ্তীবক সশস্ক হইয়! কহিল হে সেনা পতে, 
আমর কি কর্তব্য, বজুন। 
করটকোক্রতে বৃষভ, ত্র কাননে তিষ্ঠ, অন্মদ্দেব 
পদ্দারবিদ্দং গ্রণস 
করটক বলিজ জহে বৃষ। এই বনে থাক, আঁমা- 

মিগের ভূপতির চরণক্ষমলে প্রণাম কর! 
সরীবকোক্তে। 
সঞ্জীবক বলিতেছে। 

তদ্ভয়রাচং মে যচ্ছ গচ্ছাগি। 
বে আগাকে অভয় বাকা দাও।আমি বাই। 

করটকোক্রতে। 
করটক কহিতেছে। 

শৃণু য়ে বলীরদ্ঘ অলমনর! শস্বয়া। 
শুল,রে বৃষভ এশন্া বৃখা'। 

ধতঃ। গ্রাতিবাচমদহ কেশবঃ, খপমনায় ন 
চেদিভু ভূক্সে। অন্ুহন্ক,রুতে ঘনধরদিং নহি 
গোমায়ু রানি কেশরী ॥ ৩৪১ ॥ 

যেছ্তু আকোশকারি শিগুপালকে শ্ীরুষণ প্রত 
ধর প্রদানকরেন নাই কারণ মেদের ধবনিতেই সিংহ 
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প্রতিধ্বনি প্রদান বরে, শ্গালের শব্দে এতিশব্দ দান্ 
করে ন॥ ৩3১ 

অন্যচ্চ। ডৃগানি নোন্স,লয়তি প্রঞ্থপ্চনো, মৃদ্দুনি 
নীটচঃ প্রণতানি নর্তঃ । লমুদ্ডিতানেৰ তন 
প্রবাধতে, মহাম্মহত্যেব করোতি বিক্রমং (৩৪২ ॥ 
আর দেখ, সর্ধ প্রকারে নঃচেতে নম, ও কোমল 

ঘাসে বায়ু উম্ম লন কনর না, অতিউচ্চ বুক্ষ সকলকেই 
উৎ্পাটন করে, কেননা বড় লোক বড লোকেতেই 
পরা ক্রম দেখায় ॥ ৩১২ 
ততস্তৌ সপ্জীবকং কিয়দূরে সংস্থাপ্য পিজলক 
সমীপং গভৌ। 

তদনন্তুর তাহার! বঞ্ভীবককে কিছু দূরে রাখিয়া 
পিশ্ুলকের সন্গিধানে গেল 
ততো রাজ্ঞ। সাদর. মারোরিতো প্রপম্যোপ- 
বিষ্টৌ। | . 
তাহার পর রাজা তাহারদ্গকে সাদরে দেখিলেন 

তাহ।রা৪ প্রণাম করিয়া বসিল। 
রাজাহত়্া দুষ্ট। 

ভূপাল কুহিলেন তঠহাকে তোমরা! দেখিয়াছ। 
দমনকে! তে, দেব! চুইঘ কিন্ত -ঘদেরেন 
জাতং তত্বথা। মহানেবালৌ। দেবং উষুমিদ্তি। 



১৯৩ হিতোগপদেশ। 

পরন্ক মহাবলে'ইফৌ ততঃ সঙ্জীভূারোপবিশ্ত 
হাতা শব্দমাত্রাদ্দেৰ ন ভেতব্যং। 
দমনক বলিল গহারাঁজ! দেখিয়াছি কিন্তু মহারাজ 

যদ্রপ জানগ্ষাচছিন সেই ্ূপই এ মতি বড়। মহারা!জকে 

দেখিতে অভিগাষ করতেছে । এ অতিশয় বলবান 
অতএব দনজ্জ হইয়। বসিয়! দেখুন, শক মানতেই ভয়, 

করিবেন না। 

তথাচোক্কং ! শব্দমাত্রাম ভেভবা, সন্জাত্া শব্দ- 
কার়ণং। শব্দ হেতুং'পরিজ্ঞায়, কুড়িনী গৌরবং 
গরতা ॥ ৩৪৩৪ 

বিজ্ছের) তাহ! করিয়াছেন? ভয়ের কায়ণ না জ্গানি- 

য়! শক্ষ মাত্রে ভগ কর্তৃব) নয়। শকের নিমিত জানিয়। 
কুর্উনী গৌবব পা [ইয়াছল 1 ৩২৩ । 

জাহ কখমেতৎ। দমনকঃ কথয়তি অ্তি সী 
পর্দাতে ব্রচ্গপুরাখ্যং নগরং' তঙ্গি খর প্রদেশে 
থণ্টাকর্ণে। নাম রীক্ষদঃ গ্রতিবমতীতি .জন- 
প্রবদং শীতে। 

দমনক কহিতেছে প্ীপর্তের যধে ব্রহ্মপুর ন!সে 
নগর আছে; তাহার পিখরের এক গ্রদেশে ঘন্টাফণ 
নামে এক রাক্ষস বাস ফয়ে'এই অনরব্ডন| যায় 



সহ ১৯৭ 

একদ| ঘযন্টামাদার 'পলায়মানঃ কশ্চিচ্চৌরে। 
ব্যাস্ত্রেণ বাপাদ্দিতঃ। 
এক দিবন ঘণ্ট; হয়! পলায়মাঁন কোন চোঁর 

ব্যাস্ত কর্তৃক তক্ষিত হউল। 
কিঞ্চ। তৎ পাণপতততা ঘন্টা বানরৈঃ গ্রাপ্ডা। 
বনিরাস্তাং ঘটা মনুক্ষণং বাদয়স্তি। ততে। নগর 
জনৈঃ স নম্তষ্যঃ খাদিতে। দৃষ্টতএপ্রতিক্ষণং ঘন্টা- 
রবশ্চ শক্ত । 

তাহার হাত হইতে পণ্তভ ঘণ্ট, বানরের পাইল, 
বানরের) সেই' ঘণ্ট। সর্কক্ষণ বাজ[য়। তাঙ্ার পর 
নগ্রস্থ লোকেরা মেই মন্তধাকে ভক্ষত দেখল নার 
সর্বদ। ঘণ্টারবও শুন লাগিল |; 
অনস্তরং ঘন্টাকর্ণঃ কুপিতে। মন্ুষ্যান খাদতি 
ঘ্টাঞ্চ বাদনভি ইত্যুক্তু। সর্ষে জন] নগরাৎ 
পলায়িতাই। 
. ভাইর পব দ্বণ্টকণ রুষ্ট হইয়। সন্থয্য সকজ্গকে 

খাইভেছ্ছে ঘন্টাও -কাজাইতেছ,ইহা :ৰলিয়। সকল 
লোক গর হইতে পলাইল। 

ততঃ করাজয়া নাম কু উন্য| বিযুস্টা, অনব- 
সরে' ইরং ঘ্টাবাদ স্ব কিং চক্ক টা ঘ্টাং বাদ- 
যশ্তীতি শ্বরং বিদ্ঞার, রাজ। বিজ্ঞাপিত দ্বেব! 



১৯৮ হিভোঁপদেশ। 

বদি কিয়দ্ধনোপক্ষয়ঃ ক্রিয়তে তদাহমেনং 
ঘন্টাকর্ণং সাধয়ামি। 
অনন্তর করাশা,নামে কুর্উণী বিবেচনা করিল 

অনুক্ষণ এই ঘণ্টাবাদ্য হয় ইহাতে বোধ হয় বানরের 
এই ঘণ্ট| বাজায়, ইভা নিপটয় করিয়া রাক্কাকে 
জানাইল মহারাজ যদ্যপ' কিছু ধন ব্যয় করেন আমি 
এই ঘণ্টাকর্ণকে রাধনা কণ্র। 

ততো বাজ তত্তৈ ধনং দত্ং। 
তাহার পর রাজা তাহাকে ধন প্দঙ্গেন। 

কুতিন্তাঁ চ মগুলং কৃহ্া তত্র গণেশাদি পুজা, 
গৌরবং দর্শযিস্বা স্বয়ং বানরপ্রিয়ফলান্যাদায় 
বনং প্রবিশ্য ফলান্যাকীর্ণানি। 
'-কুন্টিনী মণ্ডল আকিয়। গখেশদি পুজার বড় 
বালা দেখাইয়। আপনি, মন 'ঈদিগের প্রিয় ফল, 
ইয়া বনে প্রবেশ করিয়া ফল সকল ছড়াইয়! দি । 
ততো! ঘন্টাং: পরিতাজা বানর!ঃ ফলাসক্তা 
বভূবুঃ।' কুডিনী,চ ঘণ্টাং ৃহীত্া নগর মাগত্য 
সর্াজন পুজ্যাভবৎ। 
তাহার পর বানরেরা ঘণ্টা পরিভ্যাশ করিয়া 

ফলে আমক্ত হইল। এ'অবকাশে কুউিনী ঘণ্ট। 
লইয়া! নখরে আখি সর্ব বের মীন) হইল। 



সহঙ্েদ। ১১৭ 

ভতোইহংব্রবীমি শবদমাত্রাম্ন ভেতব্যমিত্যাদি। 
অতথব আমি বলি ওয়ের কারণ নাজানিয়া শব 

মাত্রেতেই ভর কর্তব্য নয়। 
ততঃ সঞ্জীবক আনীয় দর্শনং কারিতঃ। 

অনন্যর সঞ্জীবককে আনিয়া দেখা করাইল। 
পশ্চাতত্রৈবাশ্রিততক়া! অন্টোগ্যং পরমগ্রীতা। 
চিরং নিব্সতি। 

পস্চ[ৎ সেই স্থানেতেই আগ্রাত হইয়। পরস্পর 
অভান্ত প্রীতিতে বহুকাল বাঁস করিতে লাগল। 
অথ কদাচিত্তস্ত সিংহস্ত ভ্রাত। স্তব্ধকর্ণনাম! 
দিংহঃ সমাগতঃ। 

অনন্তর কদাচিৎ সেই সিংহের জাত। স্তদ্ধকর্ণনাদ| 
মিংহ'আদ্দিল। 

তহ্যাতিথাং কৃহ্থা সমুপবেশ্ট, পিঙ্গলক স্তদাহ! 
রায় পণ্ডং হস্তং চুলিতঃ। 

তাহার আ'তথ্য করিয়া বসাইয়া পিক্ললক ছোঁজ- 
নের শিমিত্ত পশু ন্ট করিতে চলল | 

অত্রাস্তরে সঞ্লীবকে! বদতি। 
ইত্যবসরে সঞ্জীরক বণ্লল। 

দেহ! অদ্য হতমৃগাণাং মাংসানি ক। 
হে মহারাজ, আজকার নষ্ট মগের মাংন কোথায়? 



২০৯ হিতোপদেশ। 
রাজাহছ দমনকক্ষরটকোৌ জানীতঃ। 

সভূপতি কহিলেন দমনক ও করটক জানে । 
স্লীবকোব্রতে | 

সঞ্জ বক বলত ভে] 

জ্ভায়তাং কিস্তি নাস্তি বা। 
জ্োম্গ অছে চে নাই! 

মিংহোবিষৃশ্টাহ নাক্তোব তৎ। 
(সিংহ েবেচুনা করিয়া বলিল তাহা নাই। 

দঞ্জীবকোব্রতে। 
সগ্ডবক ব. দজতেছে। 

কথমেভ!রন্মাংসং তাঁভ্যাং খাদিতং। 
তাহারাকি প্রক'রে এও মাংস খাইল | 

র'জাহ খাদিতং ব্যয়িতং অবধীরিতঞ্, প্রত্যহ 
মেবমেব। 

রাজ। বলিলেন খাইয়াছে, বায় কররয়াছে,অবভ্ঞাও 
করিয়াছে, গুত্যহই এইরাপ। 

সঞ্লীবক্ষেক্রতে 
সঞ্রীবক'বজিতেো ছা], 

কথং ভীমদ্েবপাদানামগেংচরেশৈবং ক্রিরতে। 
দ্ীঘুত নহারালের চরণের জন্রাভেই কি এমন 

করে। 



সুহাতেদ। ২১ 

রাজাহ মদীয়াগে'চর়েশৈৰ ক্রিরতে। 
নৃপতি বলিলেন আমার অগে'চরেই করে। 

অথ সপ্পীবকোক্রতে নৈতছুচিতং। 
অনন্তব সর্লী'বক বলিল ইহ উচিত নভে। 

থ'চোক্তং | নালিবেদ্য প্রকুব্ধর্ণত ভর্ত,২ কিঞ্চ- 
দশি স্বয়ং | কার্য» মাপৎ্প্রতীকারা, বস্যাত্র- 
জগতাপতেঃ ॥ ৩৪৪ ॥ | 

বিজ্দেরা তাহ। ক:ংয়াছেন যে বপৎ প্রতীকার 
ব্যতিরেকে স্বাঘকে নিবেদন নাকরিয়। আপনি কোন 
কর্ম করিবে না| ৩৪২1 

ভান্যন্ট। কমগুল্সষেহশাহা, স্তম্ঠাগো বন্- 
গ্রহঃ | বৃপতে কিংক্ষণে] মুখে দরিদ্রঃ কিং 
বরাটকঃ ॥ ৩৪৫ ॥ | 
অপর যেখন গাড় মুখের দ্বারা অনেক জলাদি গ্রহণ 

করে ও নে দ্বার অল্র ভাগ করে সইরূপ মস্ত 
অনেক ম্বদ্রাদ আদায় করিবেক অল্প বয় করিবেক, 
কেননা হে. মহারাজ, ক্ষথমাত্র ন। পড়ায়কি হইবে 
ইহ] মনে করিয়া ষে ব্য্ত আলস্য করে সে মূখুহয় 
আর এক বরাটক সঞ্চয় করিলে কি হইবে ইহু। মনে 
"করিলে দরিদ্র হয়॥৩৪৫ | | 
ন হামাত্যঃ সদ শ্রেরানৃ, কাকিনীং বঃ "প্রবর্থ- 



২৪২ হিতোগপদেশ। 

যে২খ। কোষ কোষবতঃ প্রাণ|5, প্রাণ আগ! 

নভূপতেঃ ॥ ৩৪৬৪ 
অপর লেই মন্ত্রী সর্মদা ভাল যে পাঁচ গণ্ডা 

কৌডরীকেও বাড়ায় যেহেতু কোষাধিকারির কে।ষই 
ঞাণ,রাজার প্রাণ প্রাণ নহে ॥ ৩৪৬॥ 
কিঞ্ ন্যৈ নঁ কুলাচারৈঃ,“সেব্যতামেতি পুরুষঃ। 
ধনহীনঃ স্বপত্ত্যাপি ত্যজ্যতে কিং পুনঃ 
পট্রঃ ॥ ৩৪৭ ॥ 
আর ধন বাতীত অন্য কুলাচারে পুরুষ মান্য হয় 

ন|! কেনন। নিদ্ধন, হইলে আপন স্ত্রীও তাগ করে 
ইহাতে অপরের কথ! কি ॥ ৩৪৭॥ 
এতচ্চ রাজ্ঞঃ গ্রাধানং হুষণং। অভিব্যয়োইন- 
বেক্ষা। চ, তথাজ্জন মধর্্মতঃ । পোষণং দুরসংস্থা- 

নাং, কোষব্যসন মুচ্যতে ॥ ৩৪৮ & 
রাজার এবাড়দে।ষ তে ধনাদির অতিন্রভ্ত বায়" 

আর ন। দেখ। এবং অধূর্মেতে উপাজ্জন অ।র দস্থ 
লোকেরদিগের পোষণ, এই সকল ভাগ্ডারের ব)সন। 
১৮2 ॥ 

যতঃ। ষিপ্রমায়মনালোচা ব্য়মানঃ শ্বব হঁয়া। 
পরিক্ষীয়তএবাদসৌ, ধনী বৈঅবণোপমঃ ॥ ৩৪৯ ॥ 



সহাতেদ। | ইজ৩ 

য়েছেতু আয় না দেখিয়া পাপন ইচ্ছাতে বায় 
করলে কুবেরের তুল্য ধনবানও শ'শ্ব দরিত্র হয়। ৩৪৯ 

.স্তন্বকরোব্রতে। 
কন্ধকণ বলিতেছে। 

শৃণু ভ্রাত শ্চিরা্রি ্রতাবেতৌ দমনককরটকৌ 
সন্ধিবিগ্রহকার্যযাধিকীরিণে! চ কদাচিদর্থাধি- 
কারে ন নিয়োক্তব্যৌ। 

শুন তাই, দমনক করটক চিরকালের আশ্রিত 
সন্বিবিগ্রহ কার্যে ইহারা নিযুক্ত আছে, ধনাধি- 
কাঁবে ইহাদিগকে নিযুক্ত কৰা কর্তৃবা নহে। 
অপরঞ্চ। নিয়োগ প্রস্তাবে ব্য শ্রুভং তং 
কথ্যতে। 
আর নিয়োগের প্রসঙ্ষে আম যাহ! সিনিযাছ 

তাহা কহি। 

ব্রাঙ্মণঃ ক্ষত্রয়ে! বন্ধু, নাধিকারে প্রশস্ততে | 
্রাঙ্গণঃ নিদ্ধমপার্থং কৃচ্ছেধাপি ন যচ্ছতি ॥ ৩৫০ | 

প্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বান্ধব ইহার। অধিকারে প্রশস্ত 
নয়, যেহেতু ব্রাঙ্গণ ন্যাধা ধন কছ্টেতেও দেয় না॥ ৫০ | 

নিযুক্তঃ ক্ষতিয়ো জুব্যে খড়খং দর্শয়তে ফ্রুবং। 
সর্ধস্বং গ্রদতে বন্ধু, রাক্রম্য জ্ঞাতিভাবতঃ 1৩৫১ 
আর ক্ষত্রিয় ধণেতে নিযুক্ত হইলে নিশ্চয় জন্ত 



২০৪ হিতোপদেশ 
দেখার, বন্ধ জ্ঞাতিভাকে সর্বস্ব আক্রমণ কণ্রয়। গ্রাস 
করে $৩৫১ || 
অপরাঞধইপি নিঃশক্কো, নিয়োগ চিরসেব কষ্ট । 
সন্বামিন মবজ্ঞায়, চরেদ্ি লিরবগ্রহঃ ॥ ৩৫২ ৪ 
রহ কলের দাস কার্যে নিযুক্ত হুইয়া অপর [ধেও 

শঙ্কা রহিত হয় এবং শে প্রভুকে অবজ্ঞ। করিয়া 
যথেষ্জচার করে ॥২৫২॥ 

উপকর্তাধিকরিহ্য, স্বাপরাধং ন মন্ততে। উপ- 
কারং ধজীকৃত্য, সর্দামেবাবলুষ্পতি ॥ ৩৫৩ ॥ 

উপকু!রক ব)ক্ত অ ধকার? হইয়া আপন অপরাধ 
মানে না, উপকারকে ধবজ। করিয়। সমস্তই লুকায়।২৫৩] 
উপাংশুক্রীড়িতে'ইমাত্যঃ, স্বরং রাজাক্সতে 
বতঃ। স্সাবজ্ঞ। ক্রিয়তে তেন, লঙ্দ। পরিচয়াৎ 
ধ্বহ,॥ 8৪ &. : | | | 

ক্ষদ্রত্বরে পরামর্শকারক মন্ত্র আপন রাজার'' 
নায় আচরণ করে, সে পারচ-য় নিশ্চয় আবুজ্ঞাত। 
হয় 1৩৫৪1) ... . 
আন্ত ইঃ. ক্ষমাঘুক্ত£, বর্দানর্থকরঃ কিল। 
শকুনিঃকটারস্জৃষ্ঠান্তাবত্র ভূপতে ৪5৫৫৬. 
অন্যঃকরণ ছুষ্ট ক্ষমা বান লোক নিশ্চয় সকল অন 

কারক হয়,হে মহা, ইহাতেই দৃক্টক্ত রাজ। হযে 



ও মহাঙেদ | ৯৯৫ 

হমেয় টু শকুমি আর শুদ্ক রাজার অমাতা শকটার 
৫৪ 

যার স সাধ্যঃ স্যাৎ, সমৃদ্ধঃ সর্বএব ছি 
লিদ্ধান! ময়মাদেশ, খদ্িশ্চিতবিকারিণী 1৩৫৬ ॥ 
অমাত্ায সন্ধাদা সাধা নহে কেননা সকলই ধনবান, 

হগ, হু মহারাক্তা 'সন্ধ নি পদখগের এই আদেশ 

আগে যে ধন চিন্রকে বিকৃত কলে 1৩৫ 

প্রাপ্রার্ণগ্রহণং দ্রব্যপরীবর্চে। ইঙ্গরোধনং। 
উপেক্ষণ বুদ্ধিহীনত্বং, ভোগ্োইমাত্যন্ত দুষণং ৪ 
৩৫৭ ॥ চি 

প্রাপ্ত ধনের সংগ্রহ এবং ডরব্যের বিনিময় আর 

উপরোধ 9 উপেক্ষাএবং নিবু'দ্ধিতা তথা উপভোগ 
খই সঞ্চল মনস্তুর দে যা ত৫৭।) | 

: নিষোজাগগ্রছোপায়ো, রাজ্ঞাং নিতাপতীক্ষণং | 
 গ্রতিপত্তি প্রদানঞ্চ, তথা কম্ম বিপর্যায়ঃ 8৩৫৮ ৪ 

নিযুক্ত লেকের স্থানে ধন লইবার উপায় আর 
াজপুরুষ দিগের প্রতহি পরক্ষা এবং প্রতিপত্তি- 
প্রদান আর অধিকারের পরবর্তী 7 ৩৫৯৪ 
নিপীড়িত বমন্কাচ্চ, মন্তঃসারং মহীপতে। ছুষ্ট 
ব্রণাইব প্রায়ো,ভবস্তি হি নিযোগিনঃ 7 ৩৫৯৯৪ 

চন্টব্রণ ষেশন অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরদ্থ 



০৬২ হিডোগদেশ 

পুয়াছি উদ্ধ'র করে হে মহারাজ তেমন অধিকারস্থ 
লোকের! অতিশয় পাণ্ডত হইলে অন্তরস্থ বস্তু 
প্রকাশ ক:রঞজ। দেয় ॥ ৩৫৯ 1 

মুহর্নিয়োগিনো বোধ্যা, বস্থ্ধায়! মহীপতে। 
সকৃৎ কিং পীড়িতং ল্গান বন্তং মুঞ্চেছু হং পয়ঃ ॥ 
৩৬০ ॥ 
হে মহারাজ, নিযুক্ত লে+কদিগকে বারম্বর বৃঝ- 

বেক। একবার পীড়ন করিলে কি স্ানবন্ত্র শন জল 
তাগক্রে ॥ ৩৬৯ ॥ 

এতৎ সর্ধং যথাবসরং জ্ঞাত্বা ব্যবহর্তবব্যং। 
এই সকল মময়নুলারে জানিয়। ব্যবহার করিতে 

হয়। 
দিংহোক্রতে। 

 মিংহ বলিতেছে। 

অস্তি ভাবদেবং কিস্ত এতে) দর্বাথ! ন মম বচন- 
কারিণো। ৃ 
এই প্রকার বটেরিন্ত ইহার! ছুই জন আধার 

ৰ্চনকারী নয়। 
স্তন্বকর্ণোব্রতে। 

ক্তব্ধকণ বলিতেছে। 
এতদমুচিত্বং দর্কথা। 



সুহান্ডেদ । ২৩৭ 
ইহ সর্ধ প্রকারে অন্তচিত। 

যতঃ। আজ্ঞাভঙ্গকরানাঁজা, ন ক্ষমেৎ হব 
তানপি। বিশেষঃ কোই্তরাগস্ত, রাজচিত্বগত- 
শ্যাচ।। ৩৬১।| 

যেহেতু আদেশের লঙ্ঘনকারক ক্গাপন পুক্রের- 
দিকেও রাজ] ক্ষমা করিবেন না। অতএব রাজার 
মনোগত অন্থরাগের ও বি্শষ নাই ॥ ৩৬১ ॥ 

স্তন্বস্য নশ্তি যশো! রিষমজ্য সঈৈত্রী, নষ্টেন্তিয়- 
স্য কুল্মর্থপরন্ত ধর্্মঃ1 রিদ্যাফলং ব্যসনিনঃ 
কৃপণস্ত সৌখ্যং রাজ্যং প্রমত্ত সচিবন্ত নরা- 
ধিপস্থ্য 1 ৩৬২ ॥ 

স্তন ব্যক্তর যশঃ নষ্ট হয়, টি মিতা 
ন্ট হয়, অজিতে 'ক্দ্রঘের কুল নষ্ট হয়, ধনপর ব্যক্তির 
ধর্ম নষ্ট হয়, বানি লেকের বিদ্য| নষ্ট। হয়, কৃপণের 
সুখ নষ্ট হয়, আর যেরাজার মন্ত্রী প্রদত্ত তাহার 
জা নষ্ট হয় ॥ ৩৬।| 

অপরঞ্থঃ। তস্করেছেয। নিষুক্কেভ্যঃ, শত্রত্ে। 
বৃপৰললভাৎ। নৃপতি নিঁঙ্লোভাচ্চ, প্রজা 
রক্ষেত পিতেষ হি ॥ ৩৬৩1) 
. অপর চোর হইতে এবং নিযুক্ত পুরুষ হইতে তথ। 

বিপক্ষ হইতে এবং রণজ প্রিয়লোক হইতে তথ1/ 



২০৮ হিতোপদেশ 

আপন লোত হইতে গ্রজাদিগকে রাজা পিতার ন্যায় 
রঃ 88 ॥ ৩৬৩। 

ত£ সর্দথাম্মচনং ত্রিরতাঁং ব্াবঙ্গারেইপা 
রে কৃতএব,অযং সপ্রীবকঃ শস্যভক্ষকো হ্যা 
ধিষারে নিযুজ্যতাঁং। 

হে ভাই" মঙ্ব প্রক্কীবে আমার বাঁকা গ্রহণ কর, 

আমরাও বাবভার করিয়াছি, এই সষ্টীবক শসা, 
তক্ষক, উহাকে অর্থাধিকারে নিয়োগ কর) 

এতদ্চণান্থথা্ঠিতে সতি তদরিভা পিঙ্গলক 
নঞ্লীবকষোঃ সর্দবন্ধু পরিহ্যাগেন মহত। ক্সেহে- 
নকালোইতিবস্ুতে। 
পরই কথাতে তাহা কর্রলে পর তদবধ সমস্য বছ 

পবিত)াগ করিয়া আতিশয় স্বেগে পিঙ্গলক ও আঙ্দীৰ- 
ফের কাল যাইতে লাগল। 

ততোইঘজীবিলামপ্যাহারদীমে শৈথিলাদর্শন 
ছ্মনককরকটকাবধহ্যোলং চিত, স্বদা দম- 
নকঃ করটকমাহ মিত্র কিং কর্তব্যং। 

অনন্তর দাসেঃদেদও আহার দানে শৈথিলা দেখি- 

য!দমনক করটক পরস্পর ভাবনা কফকতে লাগ । 

দখনক করটককে কহিল হে মিত্র কি বর্তবা। 



সুহন্ডেদ | ২০ 

আন্সকুডে ইয়ং দোষঃ, স্বয়ং কৃতেইপি ফোষে 
পরিদেবনমপ্যনুচিতৎ | 

আতন্বকৃহ এ দে।ষ আপনি দে।(ষ করিলে খেদক্রাও 
গনুরচিত। 

তথ|চোকভৎ 

ধ্নিাকংসপ বাদক ডিন 11 আদিৎ 
সঃ অ্বমিং সাধুঃ, ৮১৮ ৮ ॥ ৩৩৪1 

পস্জতেরা তাহা কহিয়াছেন আমি স্বণরেখাকে 

সশ করয়া আর দু ভাদনে বান্য়। এবং সাধ 
স।পশ হত লহতে হচ্ছ। কারয়া আপন দাবেতে 

[৪ধিত হংমাছিলেন। 
করটকোব্রতে কথমেতৎ । 
করকট় বালিল এ কি গকার ? 

-দ্রমনকঃ কথয়তি। 
ৃ দশক, ক হতেেছে। 

”অন্তি ক'ঞ্চনপূর নায়ি নগরে বীরবিক্রমে রাজা। 
তপ্য ধর্মাধিকারিণা কশ্ি্নাপিতো বধাভুষিং 
শীয়সানঃ কন্দপকেতু নায়া। ৬ জা 
দিতীষ্কেন নায়ং হস্তব্য,ইতুযুক্ত1 বস্তরাঞ্চলে 
হত 



২১ হিভোপনেশ। 

,কাঞ্চনপুর নামক নঙ্গরে বীরধিক্রম নামা একং 
রাজ] থাকেন] তীহার ধর্্মধিকারি কর্তৃক কোন 
নাপিভ বধ্য স্ুমিতে নীত হইতেছিল। তাহাকে দেওয়া 
এক সাধর নাইত কন্দপ-কতু নামে সন্না (সা কাহল এ 

লোক বধ্য নয়,ইহ1 কাহ্য়। তাহার বছর ০৪ 

ধরিল। 

রাজপুরুষা উঃ কিমিতি নায়ং বধাঃ॥ 
রাজপুর্ষরা কহিল কেন এ বা নহে। 

সআহ শ্রুয়তাং স্বর্ণরেখ! মহং প্পইত্যাদি 
পঠতি 1 ত আহঃ কথমেতৎ। পরিরাজকঃ কথ- 

রতি অহং নিংহলঘ্বীপড়ুপতেজীমু তেতো 
পুজ্জঃ কন্দর্পকেতৃর্নম। একদা রর লিকাননাবস্থি 
তেন ময়! পোতবণিক্স,খাচ্ছং 

সন্্যাসা কহিল অণি সি রাঁক্রা, জীমৃত, 
কেতুর পুর, দন্দ্পকেতু অ! মা নাম, আ' “ম একর 
কীড়াকাননে থাকিয়া জাহাজি সওদ!গরের মুখে 
নিলাম 1 

যদত্র লযুদ্র মধ্যে চতুদশ্ঠি 'মাবিভূ্তি কল্পতরু 
তলে রত্বাবলীকিরণ কর্ম; রপর্বাক্কে স্থিত সর্গা- 
লঙ্কারভ্রধিত! লক্ীরিব 'বীধাং বাদয়ী কন্য। 
কাচিদ্বুশ্যতে ইতি 
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যে এই সমুদ্র মধ্যে দৃক্টহয় চতুদ্দশশী তিথিতে আবি- 
ভূত কল্পবৃক্ষের তলে রত্ব সমূহের কিরণে উজ্জল 
মনোহর প্যক্কে উপ বস্টা হইয়। সর্ববাভরণে ভাষও 
লক্ষ্মীর নায় সুন্দরী! কোন কন্য। বাণা বাজান্! 
'ততোইহংপোতবনিজমাদায় পোতমারুহ্য তত্র 
গত । 

৬দনস্তর আমি সওদাগরট্ক লইয়। জাহাজে 
আরোহণ করিয়। সেখানে গেলাম ॥ 

অনন্তরং তত্র গন্থা পর্যযক্কেইদ্ধমগ্রা ততৈৰ স। 
অবলোকিতা, ততঃ স! সখাসমেত। সুমুদ্র মধ্যে 
মগ্নাইদৃশ্য। ইভবৎ। ূ 

তাহার পর সেখানে গিয়া পর্যান্কে অদ্ধসগ্র। 
সেই একার কণ্য। অবলে।কন করলান। ৩তৎপরে 'তনি 
সথীর সহত নগর মধে) মন্প। হইয়। অদ্ভশা। হইলেন | 
ততত্তল্লাবণ্যগুণাকৃষ্থেন  ময়াপি তৎ পশ্চাৎ 
বল্পেঃ প্রদদ্বঃ। তদনভ্তরং কনকপত্তনং প্র'প্য 
স্বর্ণ প্রাসাদে তখৈৰ পর্যযস্কে স্থিত বিদ্যা- 
ধরী/ভ রুপাপ্যম।না ময্লাইবলোকিতা 1 তয়াই- 

'প্যহুং দুরাদের দৃষ্ট। বখীং গ্রস্থাপ্য সাদরং সস্ভ- 
যিতঃ। তৎনখ)। চ ময়! পৃষ্টা সমাখ্যাতং 
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তাহার পর তাঁহার সৌন্দর্য গুণে আকৃষ্ট হইয়। 
আদও তাহার পশ্টাৎ ঝম্প দিলাম। তদনন্তর একটী 
নুবণপুরীতে উপস্থিত হইয় স্বর্ণ স্রাসাদে মেইক্প 
খরায় স্থিভ। বিদ্যাধরী কর্তৃক সেব্যনামা সেই কনা!কে 
দেখিলাম। তিনিও আমকে দূর হহতে দেখয়। সখা 

পাঠাইয়া আদরে সঞ্ত।ষা করিলেন । "তাহার পরে 
আগি তাহার মখীকে জিভ্ঞ(সিলে মে কহিল । 

এেষ। কক্দপকেল নাকো বিদ্যাধর চক্রবর্তিনঃ 
পুল্রী রুত্বমঞ্জরী নাম, অস্তাঃ গ্রতিজ্ঞ! বিদ্যুতে যঃ 
কনকপত্তুনং স্বচক্ষষাগত্য দ্রক্ষাতি সএব পি 
রগোচরেইপি মাম্পরিণেষ্যতীতি । তদেনাং 
গাদ্ধর বিবাছেন পরিণয়তু ভবান্ 
ইনি কক্দপকেলি নাদে বিদ্যাধর চক্রবর্তির কন্যা, 

ইহার নাম রতুম্টরী, ইনি এই প্রত] করিয়াছেন 
থে বাক্তি আসিয়া আপন চক্ষুতে এই কনকপন্তন' 
ফেখিবেক দে পিতার অগোচরেও আমাকে ব্বান 

'ক্রিরেক অতএব আপনি ইহাকে গ্রান্ধব্দ বিকাছে 
স্বীকার করান। 

অথ তত্রবৃত্তে গান্ধর্বাবিবাহে রমমাণক্ত ত্রাহং 
ভিষ্টামি।, 
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অনন্তর গান্ধর্ধ বিখাহ হইঙ্গে পর তাহার সহিত 

জ্রীড| করত জামিজেই ক্তানে থাঁকি। 
তত একদ। «হমি তয়োকং স্বামিন্ স্বেচ্ছুয় সর্ব 
মিদ মুপভোক্তবযং কিন্তষে। চিত্রগতা! স্বর্ণরেখ। 
নাম বিদ্যাধরী ন কদাচিৎ স্প্টব্যা। 
তাহার পর একদিনখনিহ্জ মে সেই কন্যা কহিল হে 

ম!থ, আপন ইচ্ছ।াতে ওই সমস্ত উপভোগ কর কিন্তু 

চিতদ্বত এই স্বর্ণ রেখা নামে বিদ।ধরশকে কদাচ স্পর্শ 
করিও না। 

পশ্টাদুপজাত বৌত্রকেন ময় স! ন্বর্ণরেখ| স্বছ- 
স্তেন স্পৃু। তয়া চিত্রগত্তয়াপাহং* চরণপম্মেন 
তাড়িত আগত্য স্বর:ষ্রে পতিতঃ। 

পন্যা আন্দ কেতিকাবিষ্ট হইয়। একদিন সেই 
ল্ণরেখাকে আপন হস্তে স্পর্শ করিলাম তাহাতে 

'চিত্রতা সেই স্বণরেখ। পাদ পন্কজ দ্বারা আমাকে 

তাড়িত ক'রঞ্* অতএব আমি আপন দেশে, আসিয়। 
পড়লাম | 

অথ দুঃখিতোইহং প্রব্রজিতঃ পুথিরীং পরি- 
ভ্রমন্ ইং নগরী মনুপ্রাপ্তঃ | 

তদনস্তর ছুঃখিত হুইয়| গ্রাব্রজাবলস্বন পূর্বক 
পৃথিৰী ভমণ করিভেং এই নখরে আবিয়াছি।' 
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খভিক্রান্তে দিবন্কস গোপগৃছে সপ্ত ঃ সলপশাং। 
শাত দিবসে গোপগহে শয়ন করিয়া দেখিলাম । 

খ্ধাদোষসময়ে সুন্ধদাঁৎ পালনং কৃহ। শ্বগেহমা- 

গতে! গোপঃ স্থবধূং দুত্য। ইনি মন্তরযস্তী 
সপশাৎ। 

সন্ধযাক'তে আত্ীয় তন্তরঙ্ষের পালন করিয় 
আপন গৃহে আমরা গোঁপ আপন ভার্যাকে দত /র 

সতিত পরামর্শ ক্রিছে দেখিল। ূ 

তস্তাং গে:পাং ভাড়রিত্ব তৃশ্তে বন্ধা সগুঃ। 
তংহার পর সেই গোপ্ধুকে প্রহার করিয়। স্তস্তে 

যন্বীন কণরয়।শয়ন করিল | 

ততোহদ্ধরাত্রে, এতসা নাঁপিতজ্য বধুদ্রতী 
প্রনস্তাং গোপা মুপেতাবদৎ তব ব্বরহাপল 
দগ্ষোইলো ন্মরশর জর্জররিতে। মুমুস্তরিব বর্ততে । 

অনস্তর অদ্ধধরাত্রে এই লাপিতের স্ত্রী দূতী সেঈী 
গোপীর নিকট আয়া কনছিগ ভোমার বিরহরূপ 
আনলে দগ্ধ »ইয়া কন্দ্পবাণে জজ্জগিত তোমার 

দি মু হইয়। আছে। 
তথাচোক্ং । 

সজনীচর নাথেন, ৎত্ডিতে তিমিয়ে নিশি । যুনাং 
মদাংনি বিব্যাধ, দৃষ ঘ্! মনেোভবঃ ॥ ৩৬৫ ৪ 
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পণ্য তাহা কহিয়াছেন রাতে, চক্র কর্ডৃক 
ভন্ধকার বিনাশিত হইলে কছ্দপ দেখি যুব 

দিগের মন বিদ্ধ করেম। | 

তদ্য তাদ্রশী মবস্থা মবলোক্য পরিক্রিষ্মন] 
স্বামনু বর্তিতু মাগতা! 

তাহার সেইরূপ অবস্থা দে'খয়। দুঃখিতাস্তঠকরণ 

হইয়া তোমার অনবুক্তকরিতে আনমিলাধ। 
তদহমাতা নং বদ্ধ ভিঠামি, ত্বং তত্র গত্থা তং 
সন্ভোষ্য সহ্থর মাগলিযানি | 
অতএব আমি এখানে আপনাকে বান্বিয়া খাকি, 

তম সেখামে যাইয়া তহার পরিতোষ জন্মাইয়। 
স্বরায় আইস। 

তথামঠিতে সতি ন গোপঃং প্রবুদ্ধেইবদৎ 
ইদানীং ত্বাং পাপিষ্ঠ'ং জারাস্তিকং নয়াগি, 
তো! ষদাসৌ ন কিক্দিপি ভরতে 1 

মেহ প্রজার করিলে পর সেই গ্রোপ জাগিয়! 
বলল অরে পাপীয়সি জায় সম্পতি তোরে উপ- 
পণ্তর নিকটে লই, অনন্তর যখন সে কিছুই বলিল না? 

তদা জুদ্ধোগোপো। দর্পান্মম বচসি প্রতাত্বরমপি 
নদদাষি ইত্যুক্ত। ফোপেন কর্তরিকাণ! 
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দ্বাযাস্য। নানিকাংনচিচ্ছেদ, তথ! কৃত্থা পুনঃস্প্ডে। 
গোপো। নিদ্রা সুপাগমৎ। 
তখন সেই গোঁপ রুষ্ট হইয়া, আঃ, অহক্কারে,আমা- 

র কথায় উত্তরও ফ্রিস না ইহ কহিয়। রোষে ছু 
লইয়! ইহার নাণিক! ক!টিল& তাহার পর পুনর্ব(র 
গইয়। নিদা গেল। ্ 

_ অধাগত্য গোপী দূতীমপৃচ্ছৎ কা বার্তা] । 
অনন্তর গোপন! আসিয়! [দুতীকে জিজ্ঞাস! করিল 

বৃন্ধান্ত;কি? 
দুত্বোক্রৎূপশ্য মাং মুখমেব বার্তাং মুখরয়তি | 

দুতী কহিন্দ আমাকে দেখ, মখই বুক্লান্ত কহি- 
তেছে। 

অনন্তরং সাঁ গোপী তথা কৃত্বা আদ্মানং বদ্ধ 
স্থিত, ইয়ঞ্চ দুতী তাং ছিন্ননাসিকাং গৃহীদ্ব 
স্বগৃহং. এবিষ্]। 

তাহার পর.সেইগে(পী এরূপ করিয়া] আপনাকে 
রাদ্থিয়। থাকিল এবং এই 1দুতী দেই..ছিম)। নালিকা। 
লইয়। আপন গৃহে প্রবেশ করল। 
ততঃ প্রাতরেবানেন নাপিভেন শ্ববধুঃ, ক্ষুর- 
ভাগুং যাচিতা, সাভু ক্ষুরমেকং ্রাদাৎ। 
"তাহার পর প্রভাত সময়ে এ নাপিত আপন 
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ভার্ধার নিকট ক্ষ্ভাগ্ড চাহিলে সে একখানি ক্ষর 
মাত্র দিল | ২... 

ততোইসমগ্রভাঁঙ্ডে প্রাপ্তে সমুপজাতকোপে ইয়ং 
নাপতঃস্ততনুরং দুরাদেব গুজ্হ ক্ষিগুবান্। 

উতদনন্তর দষস্ত ভা না পাওয়াতে জাতক্রোধ হই" 
যা খী নাপিত সেই ক্ষর*দুর হইতে ঘরে ফেলিয়া দিল ! 

অথ কুতার্তরাবা ইয়ং বিনাপরাধেন মে নাসিকা 
অনেন ছি উত্ত্যক্ত ধর্মাধিকারিসমীপমেন 
ফানীতবতী। 
অনন্তর এই দূ্তী আর্তনাদ কণ্রয়া এব্যপক্ত অপরাধ 

বতিরেকে আমার নাসিক] ছেদন প্ষরিল বলিয়| 
ধর্ম পিকারির নিকট ইহাকে আনিল। 
সাঁচ গোপী তেন গোপেন পুনঃ পুষ্টোবীচ। 
এগোপী সেইওগরোপ কর্তৃক পুনশ্চ পুরি) হইয়া 

' কিল । | 

অরে গোপ, কো মাং মহানতীং নিকপর়িতং স- 
মর্থঃ মম ব্যবহারকল্ল মষ্টো৷ে লোক্পালাএব 
জানস্তি। 

জরে গ্লোপ, আপি [যহসতী, গমাকে নিরপণ 

করিতে কে পারে । আমার নিস্পাপ ব্যবহার 'অষ্ট 

দিকপালেরাই জানেন। 



২১৮ হিতে সদেশ ! 

যাহ 

আদিতাচন্দ্র:বনিল ইনলশ্চ,। দেোভ গিরাপো 
হদযং যমশ্চ। আস্ত রাত্রিশ্চ উত্ভেচ সন্ধো, 
ধর্দোইপি জানাতি ৯ | ৩৬৬ ॥ 
যে: রখ চত্র বার অগ্পস সগ প্রি জল, 

অন্তংক'৭ যম দেব! রর্ণে এট সরা আআর ধন্ম উভীর! 
অন্তষেব চর জানেন ॥ত৬ড॥ 

যদাহং পরম সতী সাং হাং বিহ্ায়!নাহ ন 

জানে, স্বপ্নেইপি পুকশাসরং নহ ভজে, তেন 
ধর্মেণ ভিমাপি মম নামিকা অল্ফিয়স্। 
যদ আনিপরম সতী হই. ভ্মাকে ভাগ রি 

অনাকে পা] জনি, অনা পুকমাকে আপোতে 

তবে সেই গ্রণ্যে আমারি হর লাগা না উর 

মর] রং ভন্ম কর্ঠ,ং শকাতে কিন্ধ স্বামা অতো 
লোকভয়াছুপেক্ষাে পশ্য মনা খন) 
আম তোকে ভন করিত পারি কিন্তু ভু 

অমরর্ভ। লোক ভয়ে উপেক্া! করলাম, আমার 
সুখ দেখ। 

'ভতে। যাবদসৌ গৌোপে! দীপ প্রন্ধালা তন্মখ 
মরলোকতে তাবদুন্নং মুখনবলোকা ভচ্চরণ- 



হতে ২১৯ 

রেঃ পতিতোইবদং ধন্যোইঙ: যস্যেদুশী ভার্যা। 
পরম সাধ্বীতি | 
তাহার পর যখন গোপ প্রদীপ আ্বালিয়। তাহার 

যখ "দশ্ল তখন ভুক্ষীন[লিকারিশিন্ট বদন দেশিয়! 

তাতাব পায়ে পড়িয়া কহল আমি ধন যাহার 

গৃহিণী এভাদ্রশ* সতী! 
যেইমমান্তে সাধরেতদ্ব-স্তাস্তমপি কথয়ামি। 
এঠ -য সগ।)সশ আকন, ইহার রুকাস্তও বলি। 

অযং স্বগহামিগতে! দ্বাদশবর্ষে মলয়োপক্ 
দিমাং নগরা' মন্বপ্রাপ্ত ঃ। 
ইনি নিজ গুহ তইতে বাহির হইয়শদ্বদশ বৎসরে 

মলয় সণীপ হইতে এই পুগীতে উপন*ত হইয়াছেন। 

অত্র বেহ্যাগুকে স্ুপ্তস্তস্তাঃ কৃড়িনা গৃহদ্ারি 
স্বাপিত কাষ্ঠ গঠিত বেতালনা মর্জন রত্বুমেক 
মৎরুষ্টমাস্তে তত্র লুন্ধেন'নেন লাধুনা রাত্রাবু 

য় রত্বং গহীতিং যত্তুঃ কৃতঃ। তদা তেন 
বেভ'লেন সুত্র সঞ্চারিত বাহুভাং পীড়িতঃ 
সমার্থনাদময়ং চকার | 
ইনি এক্ানে বেশ্যাগৃহে শয়ন কণরয়।ছিলেন। সেই 

কুডিনীর গৃহ দ্বারে কা নিশ্মিত একট] বেতাল 
থাকে, তাহার মস্তকে একটা উত্তম রত মাছে । এই 



১১৬ কিতোপদেশ। 

লোতী সাধু রাঁতিতে উঠ্টিয়া সেই মণি লইবার নিখ্বস্তু 
ষন্্র করিয়াছিলেন ত। হাতে সেই বেতাল কর্তৃক স্তুত্র 
সঞ্চারিত হস্তদ্রয়ের দ্বার ধৃত হইয়। আর্ত স্বর করি- 
লেল। 

পশ্চাডুথায় কু্উিন্যোজং | 
অনন্তর কিনা উশিয়া কহিল। 

পুজ মলয়োপকষ্ঠাদাগতোইদি তত্র রত্বানি 
প্রবচ্ছান্মৈ, নোচেদনেন ন ত্যক্তব্যোইসি, ইথমে 
বায়ং চেটক! 

হে প্রজ্র, মলয়ের নিকট হইতে আসিয়।ছ, তত্রত্তা 
সকল রন্তু ইঞ্জাকে দেও, নতুব। এ তোমাকে ছাণ্ডিবে 
না, এ দুষ্ট এই গ্রকার। 

ততে'ইনেন সর্ব ব্ত্বানি সমর্পিতানি | 
ভদনন্তর' ইনি সমস্ত রজব সমপণ করিলেন। 

এবমপহৃতর্সস্থেইস্মান্থ সমাগত্য মিলিত]; 
এই প্রফারে ইনি হৃতসন্ধস্থ ইইয়! আসিয়, আমার- 

দিগের সহিত মিলেন। 
এতৎ সর শ্রত্ব! রা 'জগুরুষৈন্যায়ে ধর্মাধিকারী 
প্রবর্তিত । 
এই সকল শুয়! রাজপুরুষের] ধর্মাধিকারিকে 

নাাঁয়ে গ্রবৃস্ত করাইল। 



সথহঙ্েদ । ১২১ 

অনন্তরং তেন স দুতী গোপী' চ গ্রামাদ্বহিন্িঃ 
সারিতা, নাপিতশ্চ গৃহঙ্গতঃ | 

অনপ্তর ভিন সেহ দ্ুতীকে আর গ্নোপীকে গ্রাম 
হইতে বাহির কারয়। দিলেন অর্রেনাপতও আপন 
গৃহে গেল। 
'অতোইহং ব্রবীমি হ্বর্ণারেখ। মহৎ স্পৃষ্ট্ত্যাদি। 
অতএব আম বাল স্বণরেখ। স্পর্শ করিয়। 

ইত)াদি। 

অথ স্বয়ং কৃতোইদ়ং দোষে হত্র ৰলপনং নো- 
চিতং ৷ 

অনন্তর এ দে'ষ স্বয়ং কৃত, ইহাতে স্থিলাপ উচিন্ত 
শায়। . 

ক্ষণং বিৃষ্য মিত্র! বথানয়োঃ সৌহাদ্দং অয়! 
কারিতং তথ! মিত্রভেদোহপি অয়। কার্যাঃ। 

,. কিঞ্চিৎ কাল বিবেচন। কারয়া কহিল £হ মিত্র! 
ইহরদিগের ঘেনন সৌহাদ্দ করাৎয়ঞদিয়াছি, তেমনি 
পরস্পর ভেদ করিয়াঃদিব:! 

যতঃ। অতথ্যান্সিপি তথ্যানি, দর্শয়ন্তাতিপে- 
শল।৪ 1 সমে নিনোমত'নীব, চিত্রকর্ম বিদো- 
জনা ॥ ৩৬৭ ॥ 
ফহেত চির লোকেরা আনন লমান্ধ স্কানেও 



২২২ হিতোপদাশ। 

উচ্চ নীচ দেখায় তেম'ন অতিশয় খল লোকের মিথা! 
কেও সত্যকরয়৷ দেখায় ॥৩৬৭ | 

অপরঞ্চ। উৎপ্নেষপি কার্যোযু, মতির্যস্য, ন 
হীয়ত। স নিস্তত্লতি দুর্গাণি, গেেপী জারদ্বয়ং 
যথা ॥ ৩৬৮ । 

অপর কার্ধ্য উপস্থিত হইঢল যাহার বুদ্ধ ভ্রংশ 
নাহয় সেলে।ক বিপৎ উত্তীণ হয় যেমন গে!পী ছুই 
উপপতির সহিত বিপত্ হইতে উত্ততণ” হইয়া।ছল॥৩৬৮॥ 

করটকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
করটক জিজ্ঞাস। করল এ-কএএকার। 

 ন্ঈমনকঃ কথয়তি। 
দমনক ক্হতেছে। 

অস্তি দ্বারবত্যাং পুর্ধ্যাং কম্যচিদেশাপন্ত বধু 
বন্ধকী, না গ্রামস্য দগ্ডনায়কেন তৎ পুজ্রেণ চ 
সনং রমতে। 

দ্বারবওী নাষে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে, 
মে ভ্রঞ্টা, গ্রাম কোটলের এবং তাহ।র পুত্রের সহি- 
ত ক্র'ড়। করে। 

তথাচোক্তং । নান্সিস্প্যতি কাষ্ঠানাং, নাপ- 
গানাং মহোদধিঃ। নাস্তকঃ সর্বভতানাৎ ন পুং 
সাংবানংলাচন] 8৩৬৯ ॥ 



হান্ডের। ২২৩ 

পণ্ডিতের] কহিয়াছেন, কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় 
» নদ,০৩ সমুপ্র তপ্ত হন না,লমস্ত প্রাণিতেও ঘম তৃপ্ত 

হন না পুরষেতে স্্রালোক তুপ্পু হয় না॥ ১৬৯ ॥ 
নদ্ানেন ন মানেন, নার্জৰেন্দন সেবয়।। ন শ 

' স্ত্েণ ন শংন্েণ, সর্জথা বিবমই স্্িরঃ ॥ ৩৭০ ॥ 
অপর আরা জ।তি দাতনতে ক্ব। এম্ম(দ৩ ও সার" 

ল্যেতে এ?ং খেনাতে তুন্ট। হয় না,+আর শুত্ষে ও 

শাক্েতেও বশভূতা হয় নস্ত্রী শোক সকল সর্ধথ। 

বিষম; ॥ ৩৭৩ | 

যতঃ। গুগালয়ং কীর্তিযুতঞ্ কান্তং, পত্তিৎ 
' ব্লৃতিজ্ঞং সধনং যুবাশং। বিহায় শীঘ্ঘং বনিতা 
পরং নরং, প্রয়াত হানং গুণজাতিৰপৈহঃ ॥৩৭১॥ 

যেহেতু গুণের আধার এবং ক. মন্ তথ। জুন্বর 
ও রতি পণ্ডুত তথ। ধশবান্ এবং ঘুবা এতাদ্বশ 
'পতিকেও তাগ করিয়া স্ত্রীরা নিগুণ ও বুরূপ ও শীচ- 

জাত এনণ গজ পুরুষকে তজণ] করে ॥ ৩৭১ ॥ 
অপরঞ্। ন তাদুশীং প্রীতিমুপৈ'তি নারী, বি- 
চিত্রশযা! শয়িতাপি কাম | বথাহি দুর্বাদি- 
বিকীর্ণ ভূমৌ, গ্রয়াতি মৌখ্যং পরকান্ত সঙ্গাৎ ॥ 
৩৭১॥ 
আরে! বল উত্তম পালক্কেতে শয়ন" করিয়াও 



২২৪ হতোপদেশ। 

ত্র | তা এতি প্রাপ্ত হয় গা" যেন ভুর্ধা॥ ঘ।স 
বিকীরণ ৭,ভূমতে, পর পুরুব সঙ্গে শয়ন করয়। সুখ 
গায়? ৩৭২ 

অথ কদাচিৎ সা দগুনায়ক পুত্রেণ সহ রমম1ণ] 
তিষ্ঠতি। 

অনন্তর এক দিন সে দগ্ুণায়কের পুত্র সাহত 
ক্রীড়। করিতেছি ল। 

অথ দওনায়কোইপি রন্ভং তত্রাগভঃ। 
পরে দগ্ডনায়কও ক্র।ড়। করিবার শাননু নেই 

সময় আসিল। | 

তমারান্তং দুই তৎপুত্রং কুশুলে নিঃক্ষিপ্য দড- 
নারকেন সহ তথৈব ক্রীড়ুকি। 
তাহাকে আনতে দেখয়। তাহার গুজ্রকে ডে লে" 

ফেলিয়। দণ্ডন।য়ক্কের সহিত সেই একার ক্রীড়। কগিতে 
লাখিল। 
অসন্তর্ং তস্তা ভর্তা গোপে। গোষ্টাৎ সমাগতঃ | 
অনন্তর তাহার তন্তা গোপ “গা হইতে আনিল। 

তঙ্গালোক্য গোপ্যোজং দণডনায়ক হ লগুড় 
গৃহীত্ব। কোপং ধ্শয়ন্ সন্থরং গচ্ছ। 
তাহাকে দেখিয়া গোপা কাংল কোটা ল তু 

লষ্ুড় ইহা ক্রোধ দেখাই শীঘ বাও। 



সুহড্েদ। ২২৫ 

তথ| তেনানুষ্টিতে গোপেন গৃহমাগত্য ভার্ধ্যা 
পৃষ্টা কেন কার্যেণ দওনায়কঃ সমাগত্যাত্র 
স্থিতঃ | পু 
বোটাল সেইন্গ্রকার করিলে পর, গোপ গৃহে 

আসিয়া পাদ্রুকে জিজাদিশ কি নমক্তে দগডনায়ক 
এখানে আলয়াছল | 

দ| ব্রতে অয়ং কেনাপি কার্ষেণ পুক্রস্যোপরি 
ক্ুদ্বঃ। সচ মার্্যম'পোহত্রাগত্য প্রবিষ্টে। নয়! 
ঞুশ্ঠুলে নির্গিগ্য রক্ষিত । 

১৯ কাহল। এ ল্)াভ্ কোন কয্যের নিমিত্ত প্রন্বের 
উপর ক্রুদ্ধ হঞ্য়াছে, ইহার পুক্রও” তাডমান্ 
হইয়া এখানে আ।নয়া প্রবিষ্ট হইয়াঞে,আমি তাহাকে 

“ডালে ফোলয়। রাখয়।ছ্ি। 

তৎপিত্র। চান্বিষ্যাত্র ন দৃষ্টোইতএবায়ং দণ্ড 
* নায়ক ক্রুদ্ধএব গচ্চতি | 

তাহার পিতা এখ!মেঅবেষণ ক রিয্না দেখিতে পাইল 
না, এই নিমিত্ত রুদ্ট হইয়া গেল। 

ততই স! তৎপুল্রৎ কুশুলাদ্বহিষ্কৃত্য দর্শিতবত 
তাহার পর সে কোটালপুত্রকে ভোল হতে 
বাহির করিয়া দেখাইল। 



২৬. হিতোপদেশ। 

তথাচোক্তং। আঙ্ছারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীপাং বুদ্ধি- 
্ত.সাং চতুণ্ড ন1। ধড়গুণে। ব্যবসায়স্চ, কাম- 

টাইপ: স্মৃতঃ॥ ৩৭৩ ॥ 
পাণ্ডতের। তান কহিয়াছেন ভ্ত্রীলোকদিগেয় আ- 

হার দ্বিন বুদ্ধি, চতুগড ণ, ব্যবসায় ছয়ুগ্ুণ, কাম অকট- 
পণ 7৩৭৩4, 

অতোইহং ব্রবীমি উৎপপ্নেক্বপি কার্ষেযযু ইত্যাদি 
অতএব আ[ম্বলি কার্য) উপস্থিত হইলেও ঘাহার 

বৃদ্ধ,নন্টা না হয় ইত্যা? দর, 
করটকৌব্রতে। 
করটক'বলিল। 

আস্মেবং কিন্তুনয়োর্মহানগ্যোন্যনিসর্গোপজাত 
সহঃ কথং ভেদ! তং শক 
এই এ্রকীর সএ।, কিন্ত ইহারদের পরস্পর স্বভা- 

ধতই.অভডিবড় স্েহ জয় ছে, কি প্রকারে ভেদ কর. 
তে সমুহ 

দমন ী উপস্ঃ ক্রিয়তাং। 
দনক বলল উপায় কর। 

. জাঁচেল্ৎ উপায়েন হি ষচ্ছকাং, ন তচ্ছ- 
পাং, “বাক্ষমৈঃ। কাক্যা কনকস্তুত্রেপ, কৃষ- 
৭১৯ মপা্ি ভতঃ ॥ ৩৭81. | 



মুন্বছেদ। হব 

পণ্ড তের! ভাহ! কহিস্াছেন উপপায়ে ঘাহ! করিতে 
পরা যায় বিক্রমেতে তাছ! কাঁরতে শকা হয় না, ইহার 

প্রমাণ কাকী স্বর্ণ সূত্রের দ্বার কাল সর্ষে নষ্ট 
₹ রয়াছিল ॥ ৩৭৪ 

করটব্ পৃচ্ছতি কখঙ্জেতৎ। 
করটকজ্িজ্ঞাস। করিল এ কি প্রকার। 

দমনক£ কথয়তি। 
দ্রমন্ক বজিজ। 

কস্মিংশ্চিশতয়ো বায়সদম্পতী নিবসঁতঃ। তয়োশ্া 
পত্যানি তৎকোটরাবস্থিতেন কৃষ্ণসর্পেণ খাদি. 
তানি। ৫ 
কোন এক বৃক্ষে কাকদল্পতী বাস করিত। তাহ।- 

দের বক বুক্ষকোটরস্থ একটা কাল সর্প খাইত। 
ততঃ পুনর্র্তুবতী বায়লী বায়সমাহ নাথ ত্য 
তামরং তরু রত্রাবস্থিত কৃ্সর্পেণাবয়োঃ সস্ত- 
'তিঃ নততং ভক্ষ্যতে 

তদনস্তর কাকী পুনর্ধার অন্তরপত্যা হইয়। কাক- 
_ কেকহিল হে স্বাগিন্! এ বৃক্ষ ত্যাগ কর, এই তর্ুতে 
আন্থিত কৃষ্ধসর্প অর্ক দা আমায়দিগের সন্তানকে 

ভক্ষণ করে। 



২২৮, হিতোপদেশ। 

বতঃ। ছষ্া ভার্ধা শঠং মিত্রং, ভৃত্যাম্চোত্বর- 
দারকাঃ। সদর্পে চ গুছে বাসো, মৃহারেষ ন 
সংশযর়ঃ॥ ৩৭৫ ৪ 
৮ যেহেতু ভুষ্টা স্ত্রী, খল মিত্র, প্রত্বত্তর দায়ক দাস, 

আঁর সর্পের সহিত বর্তমান গছে বাস, এ সকল 

মৃতরুর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৭৫ | 
বায়সে। ব্রত প্রিয়ে ন'ভেতব্যং বারশ্বারং 
ময়ৈ্তস্য যহাপরাধঃ সোড় ইদানীং পুনর্ন ক্ষ" 
স্বাঃ| 

বায়ম খলিল গ্রিয়ে! ভয় করিও ন+ মৃহমু্ছ 
মামি ইহরি অপরাধ সহিয়াছ, ষম্পৃতি আর ক্ষমা 
করিব না|+” 
বায়ফ্যাহু কথমেতেন বঙকাৰত1 সার্ধং ভবান্ 
বিগ্রহীত্বং সমর্থও। 

বায়সী কহিল এই বলবানের সহিত তুমি যুদ্ধ 
করিতে কিপ্রকারে সমর্থ হইবা। ” 

বারসোব্রতে অলমনয়া শক্কয়|। 
কাক কহিল এ শঙ্কা, রথ! । 

বুদ্ধি রন্য বলং তত্ত্য, নির্ব দ্ধেন্ত কুতো বলং। পন্য 
সিংহো মদোন্সদ্বঃ শশকেন নিপাতিতঃ ॥ ৩৭৬ &, 
যেহেতু যাহার বুদ্ধি ভাহারই বল, নিরুদ্ধির . 



হহৃন্ডেদ। ২২৯ 

বল কোথায়, দেখ শশক কর্তৃক মদোন্বত্ত সিংহ বিনা- 
শিত হইল ॥ ৩৭৬॥ 

বায়সধ বিহস্যাহ কথমেতৎ | 
কাকী হুুপিয়। কহিল ইহু।কিপ্রকার! 

বার়সঃ কথয়তি | 
কাক কাহলা। 

আস্তি মন্দরনাযরি পর্বতে ুদ্দাস্তনাম। সিংহঃ। 
সচ সর্বদা পশুনাং বধং কুর্বশনাস্তে | 

মন্দর নাঁৰক পর্ধতে ছ্ুদ্দান্ত নাম! এক সিংহ ছিল, 
সেনিরস্তর পশুদগকে বধ করিত। 

ততঃ সটর্ধঃ পশুড়ি মিলিত্বা দ ফিংহে। বিজ্ঞপ্তঃ 
মৃগেন্দ্র, কিমর্থ মেকটৈব সদগশুঘাতঃ করিতে, 
যদি প্রসাদে। ভবতি তদ। রয়মেব ভবদাহারায 

“খ্িত্যহ মেকৈকপশুমুপচৌকন্ং দাস্/মিঃ। 
অনস্তর সকল পশ্তরা'মিলিয়া সেই মিংহক্ষে নিবে- 

দন কর্রল। হে মিংহু ফিনিমন্ত এব কায়সতেই কল 
পশু বধ কর, যদি অনুমতি হয় 'ত্রে আমরাই 
আপনকার আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ এক২ পঙ্ত, 
উপটোর্কন দেই | 
ততঃ দিংছেদোক্তং যয়োতদভিমতং স্ভবন্তাং 
তরি তদেব ভৰতু। 



২৩৪ ছিতোপদেশ । 

অনস্তয় সিংহ বলিল তোমদের যদি এরূপ অভি- 
যত হয় তনে তাহাই হউক 
ততঃ প্রভৃতি সূ সিহ এটককং পশুযুপকল্লিতং 
ভক্ষয়লান্তে |. 
তদবধি দই নিংহ এক২ পশ্ উপটোকন ভক্ষণ 

করছ থাকল। | 

অথ কদাচিৎ বৃদ্ধশশকসা বারঃ সমায়াতঃ 1 লো- 
ইচিস্তয়ৎ। 
অনন্তর এক দিবন এক বৃন্ধ শশকের পাল 

আসিল । প্লে চিন্তা কণ্রতে পাণাল। 
ত্রাস হেতে| শিনীতিস্ত ক্রিয়তে জীবিতাশয়া। 
পঞ্চতং চোমিষ্যামি, কিং দিং হানুনয়েন মে। 
৩৭৭। ' 
লোকে জীবিতাশ! হেতু ও প্রতুক্ত বিনয় করে, যুদি 

পঞ্চন্বই পাইব তবে সিংহের, অন্থুনয়ে আনার প্রয়ে। 
জন কি4৩৭৭ | । 

তগ্রন্দং মন্দং গচ্ছাি। 
এই হেতু মন্দ মন্দ গমন করি। 

ততঃ দিংছোপি ক্ষুধাপীড়িতঃ কোপান্তমুবাচ | 
তাহার পর সিংহও ক্ষধ্ড হইয়া কোপে কছিল। 



সুহাডেদ। ১৩১ 

কুতব্বং বিলম্বা সমাগচ্তাইসি। 
কি নিমিত্ত তুই বিলন্ব করিয়! অসিতেছিল্ । 

শশফোব্রতে। 
* শাশক বলিল।? 

দেব! নাহমপদ্থাধ্যঃ, আগচ্ছন্ পথি গ্রিংহান্তায়েণ 
বলাগ্ধতঃ, তলাগ্রে গুনরাগমনায় শপথং কৃত! 
স্বামিনং নিবেদি হু মত্রাগতোইন্মি। 
মহারাজ আমি অপরাধী নই, পথে আগমন 

করিতেছিলাম হঠাৎ অন্য একট! মিংহ বলেত ধৃত 
ক'রয়াছল, তাহার সাক্ষাতে পুনশ্ট আগমনের 
প্রতিজ্ঞ! করিয়! গ্রভূকে নিবেদন করিতে আঁদসিতেছি। 

সিংহঃ সকোপ মাহ। 
সিংহ রুঝ হইয়। কহিল। 

দত্বরং গন্ধ! ছুরাজানং দর্শয়, কন ভুরাত। তি- 
€তি। 

শ'ম্ গিয়া দেখ।, সে ছুরাতা! কোথা থাকে। 
ততঃ শশকস্তং 'গৃহীহ্ব। গভীরকূপং দর্শযিছুং 
গতঃ, আহচ তত্রাগত্া স্বয়মেব পশ্যতু'ম্বামী। 
তাহার পর শশক এক গভীর কৃপ দেখাইবার 

নিমত্ত সিং কে লইয়! গেল এবং য)ইতে২ বলিল 
গরতু আপনি আসিয়। দেখুন। 



২৩২ হিতোপদেশ। 

ইতৃক্ত1 তন্মিন্ কুপজলে তস্য দিংছন্যৈব গ্রতি- 
বিশ্বং দর্শিতবানৃ 

ইহা কহিয়। সেই কপজলে সিংহকে তাহারে এ্রতি- 
বিদ্ব দেখাউল। 
ততো ইন গ্রকটিত দংগ্) নখ গ্রকরঃ কম্পিত 
স্তব্ধকেশরঃ ক্রোধাধ্যাতো দর্পাত্তস্যোপরি আ- 
আআনং নিক্ষিপয পঞ্চত্বং গতঃ। 

অনভুর এ দিংহু কোপে কম্পত হই অহস্ক।- 
রে তাহার উপরে অ।পনি বল্প দয়! পঞ্চত্ব পাইল । 

ততোহহং ব্রবীমি বুদ্িরস্যেত্যাদি। 
অতএবপশগামি বলি বাহার বুদ্ধ আছে ভাহ।র 

বল ইত্যাদি | 
বায়স্যাহ। 

বায়সী কহিল | 
তং ময়! সর্বাং সম্প্রতি যথ! বর্তব্যং তদ্ব্রহি। 
আমি সকল্ শুনিলাম ইর্দানীৎ যাহ! কর্তব্য, তাহা 

বল। 
বায়সোব্রাতে। 
বায়ম কহিল। 

 অন্রাসপ্নে সরণি রাজপুজঃ প্রত্যহ মাগত্য নাতি, 
স্নান সময়ে চ তদক্ষাদবভারিতং ভীর্থশিলানি- 



সৃহন্ডেদ। ২৩৩ 
হিতং কনবস্থুত্রং চথয বিধৃত্যানীয়াঙ্সিন্ কোটয়ে 
ধাররিষ্যসি। | 
এই সন্পধিবর্তি সরোবরে রাক্গপুজ প্রতাহ 

আয়া মান কম্েন, সানকলে জাহার শরীর হইতে . 
অবতারিত জলসমীপন্থ প্রন্তরে স্থাপিত স্বর্ণস্থৃত্ 
০ঞ%,তে করিয়। ধরিয়া আনিয়া এই কোটরে রাঁখবা। 

অথ কদাচিৎ আাতুং জলংপ্রবিষ্টে রাজপুজে বাঁ 
য়স্য। তদমুঠিতং। 

অনন্তর কোন দিন লাম করিবার নিত রাজ- 
কুম!র জলে প্রবেশ করিলে ক।কী তাহ! করিল। 
অথ কনকসুত্রানুমরণপ্ররৃত্ি রাজপুক্ষটষ স্তত্র 
তরুকোটরে কৃষ্তষর্পে! দৃষ্টো ব্যপাদিতস্চ। 

পরে রাজপুরষের| স্ব“ স্ত্রের অন্বেষণ করিতে 
গিয়া দেই বৃক্ষ কোটরে কাল সর্প দেখল এবং 
মারিল। 

অতোইহং ব্রধীর্মি উপায়েন হি বহ্ইক্যমিত্যাদি । 
অতএব আমি ধলি উপায়েতে বাহ করিতে শত 

হয় ইত্যাদি ॥ 
করটকো ব্রুতে 
করটক বলিতেছে। 



২৩৪ ছিতোপদেশ। 

যদ্যেবংতর্তি গচ্ছ ভবন্, শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 
য্দ এইরূপ তবে তুমি গমন কর, তোমার পথে 

মঙ্গল হউক। 
ততে| দমনকঃ পিঙ্লকলমীপং বাতা প্রণম্। 
বাচ। | 
অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট শিয়া গ্রণঃম 
করয়াকহিল। 

দেব। আত্ার্রিক্ কিমপি শকািরকারি কার্য্যং 
ফন্যমানঃ সমাগতোন্রি। 

হে মহারাজ, অতিশয় কৌন ভয় জনক কার্য 
উপস্থিত জান্রিক1 অ।সিলাম। . 
যতঃ। আপদছ্যুন্সার্গগমনে, কার্য [কালাত্যযেযু | 
কল্যাণ বচনং ব্রা, দপৃষ্টে'ইপি হিতো নরঃ 
॥:৩৭৮। 

যেহেতু বিপৎকাঁলে এবং উৎপথ গমন জময়ে 
এবং কার্য) কালের অতিক্রমণে সুহল্পোক কিজ্ঞ।সিত 

না হইয়ও স্ক্লল বকা কহিবেক ॥০৭৮।, 
অন্য । ভোগসা ভাজনং রাজ নরাজ!| কার্য্য 
ভাঙ্নং। রাজজকার্ধয: পরিধ্ৰংসী, সী দোষে 
লিপ্যতে 7 ৩৭৯৪ * 
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অপর রাকা তে।গের পাত্র, কাধ্যের পা নহ্েন, 

অতএব রাজকর্ম নষ্টকাঁরক মন্ত্র দোষেতে লিপ্ত 
হয়॥ ৩৭৯ | 

তথাহি 'পশ্য অমাত্যাদামেষ ক্রমঃ | 
দেখ, মন্দিগের এই জম । 

বরং প্রাণপরিত্যাপঃ, শিরসো বাপি কর্তনং। 
নতু স্বামিপদাবাপ্তি পাতকেচ্ছোরুপেক্ষণং 1৩৮০1 

প্রাণ পরিত্াাগও ভাল, মন্তর্কচ্ছে্দও ভাল, 
তথাচ স্বা'মর প্রভুত্ব ঞএাপণরূপ পাতক ইন্ছ) করে ষে 
লোক, তাহাকে উপেক্ষা করা ভাল ণয়॥ ৩৮০॥ 

পিঙ্গলকঃ লাদরমাহ অথ ভথানূ * কিন্ত্ত, 
মিচ্ছৃতি। 

পিঙ্গলক আদর করিয়] কহিল ইহার পয় ভূমি কি 
বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। 

মনকে! ত্রতে। 
দগনক বক্তেছে 

দেব নঞ্জীবক স্তবোপরি খ্সদুশবাবহারীৰ 
*ভীক্াতে। 

হে'মহারাজ,! সক্লীবককে তোমার উপর অনুপ, 
যুক্ত কাবহারর ম্যায় দেখতে ছ॥ 



২৩৬ হিতোপদেশ। 

তথ।চ।স্মংসহিধানে শ্রীমন্দেবগাদানাং শক্তি 
্রয়স্থয নিন্দাং কৃত্বা রাজযমেবাভিলষতি। 
আমাদের সাক্ষাতে গ্ীধুত মহার।জের চরণের 

প্রভাৰ উৎমাহ মন্ত্রজূপ শণভুত্রয়ের শিন্দা করিয়| 
রাজত্ব বাঞ্চু। করে। 

এতজ্জুত্ধা পিঙ্গলকঃ সভয়মাশ্চ্ধ্যং মন তু ং 
স্থিতঠ। 
উহা শুনিয়া পিক্ষলক ভীত হইথা চমৎকার মানিয়। 

চুপ করিয়া থাকিল। 
দমনকঃ পুনরাঁহ। 

দমনক পুনম্ট বঙ্গিল। 

দেব, অর্ধামাতাপরিত্যাগং কৃত্বা এক এবায়ং 
যস্ত-য়। পর্বাধিকারী কৃতঃ স এব দোষহ। 

প্রভে, সমস্ত মান্ত্রদিগকে তাগ কণ্রযা এক এই 
যে সঞ্লীবককে তুমি সর্ধা।ধিকাপী করিয়াছ তাহাই 
৮ 

তঃ। আন্যাচ্চিতে মঞ্জিণি পার্ধিবেচ,বিষ্টভা পাদ! 
বুপতিঠতে সরীঃ। নস স্ত্রীস্বভাবাদসহ। ভরস্য 
ভয়োন্যোরেকতরং জহাতি ॥ ৩৮১ ॥ 

রাজ। ও মন্ত্রী অত্যুচ্ছিত হইলে সম্পত্ত পাদদয়- 
ক্ষ অবলম্বন ক'রয়। থাকে । সেই সম্পত্ত স্ত্রীস্বভাৰ 
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হেতু ভর ন| সহিতে পারিয়া সেই ছুয়ের মখ্যে অনা 
তরকে ত্যাগ করে ॥ ৬৮১ ॥ | | 
অপরঞ্। একংভূমিপতিঃ করোতি সচিবংরাজ্যে 
গ্রমাণং যদ, তং মোহাচ্ছুয়তে মদঃ সচ মঘ।ল- 

. স্যেন নিভিদর্টতে | নির্ভিননস্য পদং করোতি 
দয়ে তন্য স্বতন্ত্রস্পৃহ, স্বাতস্তস্পৃহয় ততঃন নৃপ- 
তেঃ প্রাণান্তিকং দ্রুহতি ॥ ৩৮২ ॥ 
অপর রাজা যখন এক খন্ত্রিকে, রাজকর্মে এমাণ 

করেন তখন মোহ প্রযুস্ত অহঙ্কার তাহাকে আশ্রস়্ 

করে এবং সেই মন্ত্রী অহস্ক'র জন্য আলস্যে নিভিন্ন 
হয়, দেই নিভিন্ন মা স্তর অন্তঃকরণে তখন কর্তৃত্ব 
করণেচ্ছ। উদ্দিত হয় স্তদনস্তর কর্তৃত্ব করণেচ্ছা প্রযুক্ত 
সেই অমাত্য রাজার প্রাণ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে ॥. 
১৮২ ॥| 

, অন্যচ্চ। বিষদিদবস্য কস, দস্ত্য চলিতস্ত্যচ। 
" অমাত্যস্য চ ছ্টস্থা, মুলাছুদ্ধরণং স্থখং ॥ ৩৮৩ ॥ 

আর বিষাক্ত অন্ন ও চলিত দস্ত ও দুষ্ট অমাতা, এ 
নকলের মূলোৎপাটনই সুখ ॥ ৩৮৩।| 
কিঞ্। যঃ কুর্ষযাং নচিবায়স্তাং,শ্রিয়ং তৃদ্যনে 

, তি । সোইন্ববজ্জগতীপালঃ। নীদেৎ সর্চারবৈ- 
বিনা ॥ ৩৮৪॥ 



২৩৮ হিতোপদেশ। 

আর ঘে রাজাস্তিকে মক্্রণী ন করেঅধম্প 
বিপৎ উপস্ঠিত হইরে পর তাহাকে অদ্ষের তুল] 
সঞ্চারক ব্যতিরেকে অবসন্ন হইতে হয়॥ ৩৮২ ॥ 

বিশেষতশ্চ। বদ্দামাত্যো ন সাধ্যঃ স্যাৎসমৃদ্ধঃ 
নর্দএবছি। সিদ্ধানামর় মাদেশ, খদ্ধি শ্চিত্ববি কা 
রিণা॥ ৩৮৫ ॥ 
বিশেষতঃ অমাত্য কখন সাধা নহে কেনন! সকল 

তমাতাই ধনবান্ হয় অপর সাধুলোকদিগের 
এই আজ্ঞ। অছছে ষে ধন অস্তঃকরণের বিকার জন্মায়॥ 
৩৮৫॥ 
অন্যচ্চ স্দ্ং সর্সকার্ষেযু,স্বেচ্ছাতঃ গ্রবর্ততে, 
অত্র গ্রমাগংস্বামী। 
আর “এ বাক্তি সকল কর্মে আপন ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত 

হয়, ইহাতে মহারাজই এমাণ। 
এতচ্চাছং জানামি। 
আমি ইহ, জাগি। 

ন সোহস্তি প্ুরুষে। লোকে, যো ন কাময়তে 
শ্রিরং। পরস্থয যুষতীং রম্যাৎ সাদরং নেক্ষতে 
ইত্র কঃ 0৮৩৮৬ ॥ 
পৃথবীতে এতাদবশ পুরুষ ফেহ নাই যেপরের 



সুহান্ডেদ। - ২৩৯ 
সম্পন্ত অভতিল।ষ না] করে, কেনন! পরের রমনীম। 
যুবতী স্ত্রীকে কোন্পুরুষ আদরে না দেখে ?৩৮৬॥ 

মিংছো বিষৃশ্টাহ। 
দিৎহ বিবেচন। করিস্মা কহিল । 

॥ ভদ্র, যদ্যপ্যেবং তথাপি ঞ্জীবকেন সহ মম 
মহন স্সেহঃ ূ 

ভদ্র! যদও এমন, তথাপি সঞ্ীবকের সহিত 
আমার ঝড় প্রীত। 
পণ্য । কুর্বম্নপিব্যলীকানি, যঃপ্রিয়ঃপ্রিয় এবনঃ। 
অশেষ দোষ ছুষ্টেইটি কারঃ কস্ত ন বজভঃ 
॥ ৩৮৭ ॥ 
দেখ যে প্রিয় মে অ' প্রয় কর্ম করিলেও পপ্রিয়্ই 

থকে, তাহার প্রমাণ অনেক “দাষে লিপ্ত হইলেও 

শরীর কাহার গ্রঞরিয় ন। হয় ॥ ৩৮৭ ॥ 

* অন্যচ্চ! অপ্রিয়াণ্যপ্পি কুর্বাগোযঃ প্রিয়ঃ প্রির 
এব সঃ । দগ্ধমান্দ্রসারেইপি, কস্য বহ্রাবনাদরঃ 
8৩৮৮ ॥ 

আর অত্যন্ত অপর কবার্য। করিয়াও প্রিয় হইতেছে, 
দেখ উত্তম গৃহদ]হ করিলে ও অগ্সিতে কাহার অনাদর 

হয়॥ ৩৮৮ ॥ 

দমনকঃ পুনরেবাহ দেব, স এবাতিদৌষঃ | | 



২৪5  ছিতোপদেশ 
দমনক পুনর্বার কহিল হে মহারাজ, সেই বড 

দেষ। | ্ 
যতঃ। যশ্সিম্নেবাধিকং চক্ষু, রারোহয়তি পা- 
তিবঃ1 সৃতেইমাত্োই পুযুদ।লীনে, স লক্ষ্য প্রী- 
রতে জনঃ ॥ ৩৮৯ ॥ 

যেহেতু নৃপতি যে প্ুত্েতে বা অমাত্যেত্তে কিনব 

উদ্াদীনেতে চক্ষ অধিক ক্ষণ আরোহণ করান দে 
লোক সম্পত্তির আশ্রয় হয় ॥ ৩৮৯ ॥ 

.. শৃঞুদেব। 
শুন হে মন্ধরাজ। 

অপ্রিযুস্ঘঃপি পথাস্য, পরিণামঃ জুখবহঃ। বক্তা 
শ্রোত! চ যত্রাস্তি। রমন্তে তত্র সম্পদঃ ॥ ৩৯০ । 

অপ্রিয় অথচ পথ) ইহার শেষ আুখদায়ক হয়, 
আর যাহাতে বক্তা ও শ্রোতা থাকে তাহ।তেই ধএখর্ষয 

ক্রীভী করে ॥ ৩৯০ ॥. 

ত্বয়া চ মূলভৃত্যানপাদ্যায়মাগস্তকঃ পুরস্কৃতঃ 
এতচ্চানুচিতং কৃত! | 

তুমি গ্রধান দ্ানদিথকে পরিত্যাগ করিয়া 
আগন্থকের গুরস্কার করিয়াছ ইহা অস্ুচিত করিয়াছ। 
বতঃ| মুল ভূত্যান্ গরিত্যঙ্গা, নাগস্ন্ গ্রতিপা- 
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শয়েৎ। নাতঃ পরতরো দোষো, রাজাযভেদক- 
রো যতঃ ॥ ৩৯১ ॥ 
যেহেতু মূল ভূত্যপিগকেপ' রিত্যাগ করিয় আগন্তক- 

কে গ্ররুতপালন “্করিবেক না, কেননা ইহ হইতে 

"আর গুরুতর দোষ নাই যেহেতু তাহাতে রাজত্বের 
নাশনছয়।৩৯১॥ * 

সিংহোপ্তে কিমাশ্চর্য্যং মরা যোইভয়বাচং 
দত্ত্ানীতঃ সন্বর্ধিতশ্চ স কথং মহৎ দ্রন্থাতি। 
সিংহ বর্লীল ক চমৎকার, অ৭ অভয় বকা দিয়! 

যাহাকে আণিয়াছি এবং বাড়াইনছি মেকি এরকা।রে 
আমাকে. করতে ক্ষ লহতেছে। 

দমনকোক্রতে দেব। 
দননপ ৭ পল ১ চাপাতি | 

হজ্জ নে নাজ্জবৎ খাঁতি, সেবাম নাইন টিকা 
শঃ! স্বেদ ভাঞ্জনোপারৈহ, বব এমৰ নামি, 
তং ॥৩৯২॥ 

. শিরন্তর সেব্যমান হইলেও দু্টলোক সারল্য পায় 

না যেমন তাপ ও তৈলাদি মদশ দ্বারা কুহ্ছরের লাচুল 

কখন সরল হয়না॥ ৩৯২ ॥ 

অপরঞ্চ। স্বেদিতো মদ্দিতিশ্ৈব, রুজ্জুতিঃ 
আপা 

৩ 

* 
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পরিবেষ্তিতঃ। যুক্তোদ্বাদশভি ব্ষৈঠ, শবপুচ্ছঃ 
প্রকৃতিং গত্তঃ।॥ ৩৯৩ ॥ 
অপর কু্রের পুচ্ছ স্বেদিত ও মন্দিতি ও রজ্ভ, 

করণক বেডিত্ত হইয়াদাদশ বর্ষের পর মুক্ত হইলেও 
পুনশ্চ আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হয় | ৩৯৩॥ 

অন্যচ্চ।বর্য়ন বাথ লম্মানং খালানাং প্রীতয়ে 
 কুতঃ। ফলন্তামুতমেকেইপি পু পথ্যানি বিষ- 

দ্রুমাঃ ॥ ৩৯৪ ॥ 
এবং সম্মান বৃদ্ধি করিলেও খল ব্যক্তির গীতি 

নিমিত্ত কোথায় হয়, যেমন বিষবৃক্ষ সুধামিক্ত হইলেও 
পথ্য প্রসন্থক করে না ॥৩৯৪1 

অতোইহং ব্রবীমি। 
অতএব আমিবলি। 

'অপৃষ্টোইপি হিতং ব্রয়াৎ, হস নেচ্ছেৎ পরা: 
গবং। এয এব সতাং ধর্পো, ষিপরীত মতো- 
ইন্যথা ॥ ৩৯৫ ॥ 

যাহার পরাজয় ইচ্ছ| না করিবেক সে যদিও 
দিজ্ঞাা ন করে তখাচ তাহার ছিত বাক্য বলিবেক 
উত্তধ লোকের দিগের এই ধর্ম ইহার অন্যথার বিপ- 
রীত-ধর্ম প্রকাশ পায় ॥ ৩৯৫ ॥ 
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তথাচোক্তং। স ন্সিষ্বোইকুশলান্িবার়তি য 
স্তৎ কর্ম যন্ির্মলং, সা স্ত্রী যা্বিধায়িনী 
মতিমান্ যঃ সম্ভিবভ্যচ্চ/তে | সাশ্রীর্যান মং 

_ করোতি স স্খী বস্তৃষঝয়া মুচ্যতে, তন্িত্রৎ যদ- 
কৃত্রিমৎ ন পুরুষে! যে৷ ভিদ্যতে নেক্দিয়ৈঃ॥ ৩৯৬ 

পণ্ডিতের তাহা কুয়াছেন যে লোক অমঙ্গল 

হইতে নিবারণ করে সেই বয়না, ষে কর্ম নিশ্মল, সেই 
কর্ম, যে স্ত্রী বহকারিণী সেই স্ত্রী, যে জন পণ্ডিত কর্তৃক 
সম্মানিত হয় মেই বুদ্ধিমান যে এশ্বর্যা মত্ত! না 
জন্মার সেই পশ্বর্ষা, যে ব্যক্তি তৃষ্জারহিত সেই স্তুথী, 
যে অকৃত্রিম মিত্র সেই মিত্র, ষে ই ভয়ের বশ'য় সেই 
পুরুষ ॥ ৩৯৬ ॥ 

যদি নপ্রীবক ব্যসনার্দিতঃ স্বামী বিজ্ঞাপিতোপি 
ন নিবর্ততে তদম্মানুশি ভূত্যে ন দোষঃ। 

_. নঞ্জীবকের দৌরাচ্মা পীড়ত মহারাজ বিজ্ঞাপিত 

হইয়াও যদ্যপি নিবৃত্ত ন। হন তবে অন্মাদূশ ভূত) জনে 
দোষ নাই। 
তথাচ। নৃপঃ কামাসক্ত! গণয়তি ন কার্যাং নচ 

, হিং যথেখ্ুং স্বক্ছন্দঃ গ্রবিচরতি মন্তে। গজ- 

ইব। ভতে। মানাদ্ ভষ্টঃ স পততি যদ! শৌক- 
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গহনৈ, তদা ভূত্যে দোষান্ ক্ষিপতি ন নিজং 
বেত্যবিনয়ং ॥ ৩৯৭ ॥ 

রাজ। কামাসক্ত হইয়া কার্ষ; গণনা! করেন না, 

হিতও শ্রবণ করেন না, মত্ত হস্তির ন্যায় স্বচ্ছন্দ হইয়| 
যথেক্ট গমন করেন কিন্তু শেষে যখন অপনাঁনিত হইয়া 

শোকরূপ অরণ্যে পড়েন তখন ভূহ/দের প্রত -দাষ 

ক্ষেপণ করিয়। থাকেন, স্বকীয় অবধদর জানেন ন॥ 

৩৯৭ ॥ 
পিঙ্গলকঃ-স্বগতং। 

পিঙ্গলক অন্তঃকরণে ভাবনা করল। 

ন পরসাঁপিরাধেন, পরেষাং দণ্ডমাচরেৎ। আত্ম 
নাবগতত কৃত্া, বধীয়াৎ গুজয়েচ্চ বা ॥ ৩৯৮ 
পরের অপরাধে পরের দণ্ড করিবেক না, আপনি 

অবগত হইয়] দমন কিন্ত! সম্মান করিবেক॥ ৩৯৮॥ 

তথাচোক্তং ৷ গুণদে।ষাবনিশ্চিত্য, বিধি রন গ্রহ 
'নগ্রহে ।স্বনাশায় যথ। ন্যস্তো। দর্পাৎ সর্পমুখে 
করঃ ॥ ৩৯৯ ॥ 

পণ্ডিত মহাশয়ের! তাহা কহিয়াছেন অহঙ্কার 

প্রযুক্ত সর্পের মুখে হস্ত দেওয়। যেমন আপনার 

ন1শের নিমিত্ত হয় তেমনি গুণ দোষ ষনিণয়ন! করিয়। 

অনুগ্রহ নিগ্রহ কর! অপন ণাশের নিন হয়| ৩৯৯ 
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প্রকাশং ব্রুতে তদা সঞ্জীবকঃ কিং প্রত্যা্দি 
শ্যতাং। 

পিঙ্গলক স্পৰ্ট করিয়া বলিল তবে সঙগীৰঞ্জের 
গ্ররতি ক আজ্ঞা! হ্ধরিৰ! 

দমনকঃ সসম্রম মাহ দেব, মৈব মেতাবতা মন্ত্র 
তেদে। জায়তে। 
দমনক সসস্ভমে বলিল মাহরাজ! এই প্রকার ' 

কর্রবেন না, এরপে মনু চভদ হয়।" 

তথাচোক্ত। মন্ত্র বীজ মিদং গুপ্ত, রক্ষণীয়ং 
যথা তথ. মনাগপি ন ভিদ্যেত, তন্ভিম্নং ন 
গ্ররোহতি ॥ ৪০০ | 

যে বূপে অত্যল্পও ভেদ না হয়সেই প্রকার করিয়! 
মন্ত্র কূপ বীজকে গোপনে রক্ষা করিবে কেনন! এ 
ব'জ ভা হইলে আর অন্কর হয় না ৪০০॥ 

" কিঞ্চ। আদরস্ত প্রধানস্ত, কর্তবাস্ত চ কর্মগঃ। 
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্তয, কালঃ পিবতি তদ্রসং! 
তদবশ্ং লমারন্ধং মহত! প্রধতেন সম্পাদনীয়ং 
| ৪০১ ॥ 

আর গ্রধাণ্রে সমাদর ও কর্তৃবা কর্মে অনুষ্ঠান 
শীন্্র নাকরিলে কাল তাহার রস পান করে | অত. 
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এব আরব্ধ কন যত্তু সম্পন্ন পুর্বাক আশু সম্পন্ন কর! 
আবশাক || ৪০১ ।॥। 

কিঞ্চ' মন্ত্র! যোধ ইবাধীরঃ, সর্বাক্ষৈঃ লক্ব- 
তৈরপি। চিরৎ 'ন সহতে স্থাতুং, পরেছে 
ভেদশক্কয়! ॥ ৪০২ ॥ 
আর ূর্থ ষোদ্ধ! সর্বাক্গে আবুত হইলেও যেমন 

শত্রু হইতে ভেদ শঙ্কা প্রযুক্ত চিরকাল যুদ্ধ স্থলে 
থাকিতে পারে নাঁ'সেইইরূপ মন্ত্র সর্ঝাঙ্গে আবৃত হই- 

লেও শন্র হইতে তেদ শঙ্কা! প্রযুক্ত চিরকাল থাকিতে 
পারে না॥8৪*১॥ ৮ 

যদ্যলৌদষ্দোষে'ইপি দোষান্সিবর্ত্য সন্ধাতব 
স্তদতীবান্চিতং । 
এ ব্যক্তি দৃষ্ট দোষ হইলেও যদি দোষ হইতে 

নিবৃত্ত করিয়া তাহার সহিত সন্ধি কর্তৃবা হয় তাহা 
হুইলে অতান্ত অন্নপথন্তু হইবে | ূ 

যতঃ। সকৃদ্দষটন্কু ষন্সিত্রং পুনঃ সন্ধাতুষিচ্ছতি। 
সমৃত্যুমেৰ গৃঙ্থাতি, গর্ভ মন্বতরী যথা ॥ ৪০৩| 

যেহেতু একবার দোষেতে ছুষ্ট যে মিত্র, তাহার 
সহিত পুনর্ধার সন্ি করিতে যে ইচ্ছা করে সে অশ্ব- 
তরীর গর্ত গ্রহণের ন্যায় মৃত্যু গ্রহণ করে ॥ ৪০৩ । 
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কিঞ্চ। অন্তদুর্িঃ ক্ষমাযুক্তঃ, সর্ব্বানর্থকর$ 

॥ ৪8০৪ ॥ 
অপর অন্তঃকরণ হুট অথচ, ক্ষমাবান্ পে 

ষ্টাস্ত শকুন আর শকটার»| ৪০৪ | 

সিংহ ব্রুতে জ্ঞার়তাঁং তাবৎ কিমম্মাক মসৌ 

সিংহ বলিল জান দেখি এবি আমার? দখেরকি 
করিতে সমর্থ হয়! 

দমনক বলিল হে মহারাজ 
অঙ্গাজিভাব মজ্জাত্ব, কথং সামর্থ্যনির্ণয়ঃ। 

শা ৪০৫॥ 
অঙ্গা“ঙ্গ তাব না জানিয়। কিপ্রকারে শক্তির নিশ্চয় 

করিয়। ছিল ॥ ৪০৫ ॥ 

সিংহঃ পৃচ্ছতি কথখমেতৎ ! 

কিল। শকুনিঃ শকটারস্চ দৃষ্টান্তাবন্র ১৪ 

রঃ নস্ট সমন্ত অনর্থকারী হয়, হে মহারাজ! ইহ! 

কর্ত,ং সমর্থঃ | 

দমনর্ক আহ দেব। 

পশ্য ঠিটিভ মাত্রেণ, সমুদ্রো ব্যাকুলী কৃতঃ 

কর। যাইবে দেখ টিডিভপক্ষীমাত্র বমুদ্রকে ব্যাকুল 

সিংহঃ জিজ্ঞাসা করিল ইহ] কি গ্রকার। 



২৪৮ হিভোপদেশ। 

দমনকঃ কথয়তি | 
দমমক কহিতেছে। 

/দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিডিভদম্পতী দিবলত্ট। 
দ্রুত চাস প্রনর! টিটিভী ভর্তার মাহ নাথ 
প্রসব যোগ্যস্থানং নিভৃত মনুসন্ধীয়তাং |” 

দক্ষিণ সমুদুতীরে টিউিভেবু স্ত্রী পুরুষে বাস করে 
একদ| গ্রসব ফাল নিকট হইলে টিটিভী গতিকে 
বলিল হে নাথ, প্রসবো পথুক্ত নিজ্জ'ন স্থান অনুসন্ধান 
কর। | 
টিটিভোইবদৎ ভার্্ে নন্বিদমের স্থানং প্রস্থৃতি 
যোগ্যং। | র 

. টিংউভ বলিল পরিয়ে, এই হ্থানই প্রসব হইবার 
উপযুক্ত! : 
সা ব্রুতে সমুদ্র বেলয়! ব্যাপাতে স্থানমেতৎ।* 

টিটিতী বলিল এস্থান সমুদ্র জল প্রবাহে আক্রান্ত. 
হয়। ৰ 

টিটিভোইবদত কিমহং দ্ুর্বলঃ সমুদ্রেশ 
নিগ্রহীতব্যঃ। 

টিউিভক লল আমি কি দুর্বল যে সমুদ্র আম।কে 
নিগ্রহ করিবে | ্ 
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'টিভী বিহস্যাহ স্বামিং স়্া সমুদ্রেণ চ মহু- 
দুস্তরং | | 

টি্টিভী হাসিয়া বলিল হে স্বমমিন্ তোমাতে আর 
সমুদ্রেতে বিস্তরু অন্তর | 

ন শর্ত পরিচ্ছেত্তং মোগ্যাষোগ্যৎ ন বেস্তি- 
মঃ.। অস্তীহ যস্য হিজ্ঞনং কৃচ্ছেণাপি ন সীদ- 
তি ৪০৬॥ 

টিটিত বলিল যে লোক নির্কদ্ধি! অর্থাৎ ঘাহার 
য়োগ্যাযোগণ বোধ নাই সে ছুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে 
-স্পারে না, যাহার বুদ্ধ আছে সে কৰেতেও অবসন্ন 
হয় না॥৪:৬। 

' আর্পিচ। অগ্চিত কার্য্যারন্তঃ, স্বজনবিরো- 
ধেো বলীয়স| স্পদ্ধ! | প্রমদ| জন বিশ্বাসে মৃত্যো- 

ঘবারাণি চত্বারি ॥ ৪০৭ 
পর অনুপযুক্ত কার্ষের আরস্তু, অন্তরঙ্গের 

সহিত বিরোধ, বলবাঁনের সহিত আস্গঞ্ধ। ও স্ত্রী 
লোকের এরতি বিশ্ব, এই চা? রটী মৃত্যুর দ্বার ॥ ৪০৭॥ 

ততঃ স্বামিবচনাৎ স। তাত্রব কৃষ্ছেণ প্রস্ৃতা। 
এভৎ সর্মং|স্রত্ব। নমুদ্রেনাপি তচ্ছক্তিজ্ঞানার্থং 
তদগানাপহৃতানি । | 

অনস্তর পতির.বাকা হেতু টিউভী প্নেই স্থানেই 



২৫5 হিতোপদেশ । 
প্রনব হইল। এই সকল শু-নয়| সমুদ্রও তাহার সামর্থ্য 
জানিথার নিমিত্ত সেই অগ্ুক্সকল অপহরণ করিল! 

তত গ্রিউভী শোকার্ত! ভর্ারমাহ, নাথ কষ্ট 
মাপততং তান্যগানি মে নষ্টানি। 

তাহার পর টিটিউভী শোকাতুর। হইয়! ভর্তভাকে 
বিল হে প্রাণনাঁথ, দুঃখ উপস্থিত হইল, আমার সই 
অণ্ড নষ্ট হইয়াছে ! 

টিটিভোইবদৎ, প্রিয়ে মা সৈষীঃ ইত্যুক্ত। 
পক্ষিণাং মেলমং কৃত্ব পক্ষিম্বামিনে! গরুড়স্য 
সমীপং গতঃ। 
টিউত বলিল হে প্রিয়ে ভয় করিও না' ইহ] 

বলিয়। পক্ষিরদ্দগের মিলন করিয়। পক্ষিদের প্রধান 
গরুড়ের নিকট গেল 

তত্র গন্বা মকলবৃত্বাস্তং টিউিভেন ভগ্গবতো 
গরুড়ন্য পুরতো নিবেদি তং। 

সেখানে গিয়। টিটডিত সকজ বুত্তান্ত তগবান 
গরুড়ের অগ্রে নিবেদন করিল । 

দেব সমুদ্রেণাহুং স্বগৃহাবস্থিতে! বিনাপরাধে- 
নৈৰ নিগৃহীভঃ। 

প্রভো । আমি আপন গৃহে থাকি, অপরাধ ব্যতি- 
রেকে সমুদ্র কর্তৃক নিগৃহীত হইলাম । 
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ততস্তহ্ৃচন মাকণ্য গরুআত! প্রভূ ভ্গবান্ নাঁরা- 
য়ণঃ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হেতুর্বিজ্ঞপ্তঃ মুসদ্র 
মশ্ডদানায়াদিদেশ । 

অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া ঘুষি স্থিতি গ্রলয়ের 
'কারণ ভগবান নারায়ণ গ্রভূ বিজ্ঞাপিত হইয়া সমু- 
দ্রকে.অও দাগের নিমিঞ্ড আদেশ করিলেন। 

ততো ভগবদাজ্ঞাং মৌলো নিধায় সমুদ্রেণ তান্য 
গানি টি'ডিভায় সমর্পিতা। , 
তাহার পর তগনানের আজ্ঞ! মস্তঁকে করিয়| সমুদ্র 

সেই সকল অণ্ড টিউিভকে সযর্পণ করিল। 
অতোইহং ব্রবীমি অঙ্গাঙ্গিভাব মঞ্জাত্ব। ই- 
ত্যাদি |” 
অতএব আমি বলি আক্ষাক্গ ভাব না জানিয়। 

ইত্যাদি 
' রাজাহ কথমসৌ জ্ঞাতব্যে দ্রোহবুদ্ধিরিতি। 

রাজ! বলিলেন*ইনি যে ছিংস্ক ইহা কি প্রকারে 
জানির। 

দমনকোক্সতে | 
দমনক বল্লি | 

যদাসৌ লদর্পঃ শুঙ্গাগ্রগ্রহরণাভিমুখস্চকি 
মিব আগচ্ছতি তদ। জ্ঞাস্যতি স্বামী। 



২৫২ হিতোগপদেশ। 

যখন এ সপ্তীবক গর্বিত হইয়া! শৃঙ্গাগ্র রূপ অস্ত্রা- 
ভিমুখ হইয়া আমিবেক তখন প্রভূ জানিতে পারিবেন 

এবমুক্ত। সপ্তীবকমীপং গতঃ। 
এইরূপ ক! কিয়া সঞ্জ'বকের নিকট গেল] 

তত্র গতস্চ মন্দং মন্দ মুপসর্পন্ বিস্মিত মিবা- 
আ নমদর্শয়ৎ। সঞ্জীবকেন সাঁদরমুক্তং -ভ্উ 
কুশলংতে। 

সেস্থানে গেয়া অল্প অল্পে নিকটে গমন করত 
বিস্ময়াপন্নের নায় আপনাকে দেখাইল। সঞ্জীবক 
আদর কর্রয়া কতিল হে মিত্র, তোমান মঙ্ছল | 

দমনাক1 জূুতে অনুজীবিনাং কুতঃ কুশলং। 
'মনক বলিল ভূতাদের কুশল কোথায় ? 

রা সম্পত্য়ঃপরাধীনাঃ,সদ। চিত্বং ভষাবৃতং | 
+1বিতেইপ্যবিশ্বাস, স্তেষাং যে রাজসেব- 

টপ ॥৪৮॥ ৰ 
যেহতু যাহার! রাজার আশ্রিত তাহাদিগের 

'সম্পত্তি পরায়ত্্ আর অস্তঃকরণ সর্বদা সম্ভয় এবং 
স্বকীয় গ্রা্তেও গ্রতায় নাই || ৪০৮ 

' অন্যচ্চ। কোহথান্ঞ্রাপা ন গর্কিতো বিষয়িণঃক- . 
স্তাপ দাইন্তং গতাঃ্ স্ত্রীভিঃ কমা নখণ্ডিতং ভূবি 
'মনঃ ঝোবাস্তি রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ|,কঃ কালস্য ভু 
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স্তরং নচ গতঃ কোইরথাঁ গতো” গৌরবং, কোবা! 
ছুজ্জন বাগুরাস্থ পতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পৃমান্॥ 
৪০৯ ॥ 
অপর কোন্ লেক ধন পাইয়া অহঙ্কৃত | হয়, 
কানবিষয়ির বিপৎ ন। হয়, পৃথিধাতে কাহার্ মন স্ত্রী 
করুক "খণ্ডিত ন। হয়, খ্বাজার প্রিয় কে হয়, যমের 
হস্তদ্বয়মধে) কে না যায়, কোন্ বাচক গৌরব পায়, 
আর কোন পুরুষ ছুঞ্জনের প[শেতে পতিত হই 
কুশলে উত্তীণ হুয়॥ ৪৩, 

সঞ্জীবকেনোক্তং সখে ক্রহি কিমেতৎ। 
সঞ্জাবক কাঁহল সখে,বল কি এ। 

দমনক আহ কিন্ব'বীমি মন্দভাগ্যঃ। 
দমন বলল আ.ম নন্দভাগা,কি বলিব। 

ইপশ্য। মজ্জন্নপি পয়োরাশো, লব্ধ সর্পাবলম্বনং । 
ন মুগ্চততি নচাদত্তে, তথ! মুগ্ধে হন্মি সম্প্রতি ॥ 
8১০ ॥ 
দেখ সম্দ্রেমজ্দ্ন কুর-1 সর্পকে অবলম্বন পাইয়। 

যেমন ত্যাগ করিতেও পা ন" ধ'রতেও্ পারে নাঃ 
/সই রূপ ইদানি আমি মুগ্ধ হইতেছি ॥ ৪৯০ | 
যতঃ। একত্র রাজবিশ্বীসে। নষ্টাভেন্তত্র বন্ধা- 
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বঃ। কিং করোমিক্ক গন্ছামি, পতিতে | ছুংখলা- 
গরে ॥ ৪১১॥ 

যেহেতু এক দিকে রাঁজার প্রত্যয় নব্ট হয়, 
অন্য দিকে বান্ধব, ঈিষ্ট হয় অতএব'কি করি, কোর 
যাই, ছুঃখাণবে পতিত হইলাম ॥ ৪১১ ॥ | 

ইত্যুক্ত। দীর্ঘং নিশ্বস্তোপিবিষ্ঃ। সঞ্তীবকো 
ব্রতে মিত্র! কৃতজ্ঞন্ং তথাপি স্বিস্তু তং 
মনো গত মুচ[তাং।, 
' ইহ! কহিয়। দ্য নিশ্বাস ফেলয়। বলিল। সঞ্জীবক 

বলিল হে *খে, তুমি আমার কৃতজ্ঞ, ৬থা(প অন্তঃ- 
করণস্থ তাবৎ কহ। 

দমনকঃ সুনিভূতমাহ। 
দমনক নিজ্ঞন্দে খাহল। 

যদ্যপি রাঙ্গবিশ্বাসো ন কথনীয় স্তথাপি ভব!- 
নম্মদীয়প্রত্যয়াদাগতঃ, ময়া চ পরলোকাখিন। 
বশ্টাং তব হিতমাখ্যেয়ং শৃণু অরং স্বামী তবো 
পরি বিকৃতবুদ্ধী রহস্থ্ক্তবাঁন্ সঞ্জীবকমেব হত্ব! 
স্বপরিবারৎ তর্গয়ামি। 

যদ্যপি রাজবিশ্বান বাকা অবস্তব্য তথাপি আমার' 

শ্ঠতায়ে তুমি আসিয়! এস্কানে আছ সেই হেতু পর- 
লোকা্ধ হুইয়। তোনার হিত অবশ্য কহিব, শুম, এই 
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প্র তোমার উপরে বিকার প্রাপ্ত চিত্ত হইয় নি্ছনে 
কাহয়াছেন সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়। নিজ পরিবারের 
তৃপ্ডি কারব। 

এতচ্ছত্বা সঞ্জীবকঃ পরং বিষাক্মগমৎ। 
ইু। শুনিয়া সঞ্জীবক ঝ্ত্যন্ত বিষ হইল । 

দমনকঃ পুনরাহ। 
দমন পুণষ্ঠ কহিল 

'অলং বিষাদেন প্রাপ্ত কালং কার্ষ/য়নুঠীয়তাং। 
বিষনত। নির ঘর, কালে পযুক্ত কর্মের অন্থষ্ঠান কর। 
সজ্ীবকঃ ক্ষণৎ বিষৃষ্য।ছহ নিশ্চিতমিদমৰধা। 
রিতং 2 

সঞ্জাবক কিঞ্চিকাল বিবেচন।1 করিয়। কহিল নিশ্চ- 
মই ইহা অবধারিত হইয়।ছে। 
যুতঃ। ছুঙ্জীনগম্যা নার্যযঃ প্রায়েণাপাত্রস্থনতবতি 
শ্বপতিঃ কৃপথানুস।রি চ ধনং' দেবে! গিরিজলধি- 
বর্ষা চ॥ 9১২॥ | 

যেহেতু স্ত্রীলোকের! প্রায় ছুউলো।কে গমন করে, 

রাজা প্রায় অপাত্রপোষক হয়, ধন প্রায় কৃপণাচ্ছুগত 
হ্য়, আর দেবতা প্রায় পর্বাতে ও সমুদ্রে বুঝি করেন॥ 
১১২ ॥ 



২৫৬ ছিতোপদেশ। 

পুনর্ধিমৃষ্যাহ স্বগভৎ কিন্বা দুর্জনচেষ্টিতং ন 
বেদ্ধি তদ্বযবহারঞ্চ নিকপারিতুং ন শরোমি। 

মনো মধ্যে পুনব্বার বিতর্ক করল এ ইহার আজ্- 
গত কিন্ব। খল চেষ্টিত, জানিতে পারিতেছ না, আর 
তাহার ব)বহারও ণিরূপণ ক'রতে অসমর্থ। 

যতঃ। কশ্চিদাশ্রয়সৌন্দর্যম, দ্বত্তে শোভাঁম- 
সঙ্জনঃ। গ্রমদালোচনন্বাস্তং, মমীমদনিবা্ীনং 
॥৪১৩।॥ : 

যেহেনু কোন অসাধু লোকও আঙ্ুয়ের হি 
হেতু শো ধারণ করে যেমন মলিন কঙ্লও ধামি- 

নীর চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া শোভা ধারণ করে ॥৪১৩। 

ততে! বিচিন্ত্যোক্তং কষ্টং কিমিদমাপতিভৎ। 
তণভা। পর বিবেচনা! ক'রয়। কছুল হায় এ 

কি কষ্ট উপস্থিত হইল । 
যতঃ। আরাধ্যমানো 1৮, প্রষত্ৰাৎ, ন তো" : 
যমায়াতি কিমত্র চিত্রং। “অয্নং ত্ুপুর্দ প্রতি মা- 
বিশেষো, ষঃ সেব্যমানো রা মুৈতি ॥ ৪১১৪। 
যেহেতু অত্যন্ত আয়াসে মেবঃন।ন হইয়াও নতি 

তুফি পান বা, এ কি আশ্চর্য্য প্রতমাবিশেষ, ইণি 

পানি হুইয়| বৈরী হন ॥৪১৪। 



এুহান্েদ। ২৫৭ 

তদয়মশক্যপ্রতীকারঃ। 
ভাতএব ইহার প্রতিকার নাই । 

য্তঃ। নিমিতমুদিশ্য হি ষঃ প্রকুপ্যতি, ফ্রুবং 
। স তক্যাপগমে খ্প্ীদীদতি। অকারণছেষি মস্ত 
যন্্য বা কথং জনস্তং, প্রিতোষয়িষ্যতি ॥ ৪১৫ ॥ 

ধেহেতু ষে লোক কোন কারণ উদ্দেশ করিয়| 
ক্রোধ করে কারণ গত হইলে সে লোক নিশ্চয় প্রসন্ন 
হয় কিন্কু যাহার মন নিমিশ্ুব্যর্তিরেকে দ্বেঘি হয় 
রুপ লোৰ্ তাহাকে সন্ভট করিবেক 1৪৯৩ ॥ 

কিং ময়াপকৃতং রাজ্ঞ৮ অথব। নির্নিমিত্বাপকা- 
রিণশ্চ ভষন্ত রাজানঃ | 
রাজার অপফার আমি কি করিয়াছি, অথবা 

রাজার! নিমিভু ব্যতিরেকে অপকারক হয়। 

দমনকোব্রতে এবমেতৎ শৃণ। 
দমনক বলিল এই গ্রকার বটে, শুন। 

বিজ্ৈঃ সিট্ৈরূপকৃতমপি দ্বেষাতামেতি কশ্চিৎ, 
সাক্ষাদন্যৈরপকুতগ্নপি প্রীতিমেবোপধাতি | 
চিত্রং চিঁপ্রং কিমথ চরিতং নৈকভ! [রাঅয়াপাৎ, 
পেবাধন্মঃ পয়ষগহলো ফোগিনামপাগীস্যঃ | ৪১৬ | 
কোন লে।ক বিজ্ঞ মিত্র কর্ড উপকৃত হইলেও 

শক্রতাচরণ করে আর অন্য কুক সাক্ষাৎ অপক্ৃত 
রথ 



২৫৮ হিভোপছেশ। 

হইলেও তুষ্ট হয, অনবস্থিতচিত্তের এ কি আশ্চর্য) 
চরিত্র! সেরাধরন্ম অতিশয় গহন, যোগিদ্েরও অং 
বোধ্য। ৪১৬। 

অগ্যর্চ । স্ুকৃততপত মসংস্থ নষ্টং সুভাষি 
শতঞ্চ নইমবুদ্ধেয়ু বচনশত মবচনকরেষু, বুদ্ধি 
শভ মচেতনেষু নষ্টুৎ ॥ ৪১৭। ৃ 
অপর পাপাত্মাতে পুণ্য শত নষ্ট, মুর্েতে কথা 

শত নষ্ট, অবচনকারিতে বচনশত নষ্ট এবং অচেত- 
নেতে বুদ্ধি শত নষ্ট হয় | ১8৭ ॥ 
কি্চ। চন্দনতরুধু ভূক! আলেযু কমলানি : 
ত্র চ গ্রাহাঃ। গুণথাতিনশ্চ- খলা, ভোগেষু 
অন্য মুখানি স্মত্তি ৪৪১৮ 
অপর বিষয় ভোগে অতিশয় ন্টরখ পাইয় গুণ- 

ঘাতক খল লোকের! অন্যের সুখ নষ্ট করে, দেখ চন্দন; 
বৃক্ষেতে সর্পের। থাকে আর যে জলে কমল হয় তাহাতে 
ছিংস জলজন্ত বাসকরে ॥ ৪৯৮৭ 
, অন্যচ্চ। মুলং ভূজলৈঃ কুন্মানি ভূদৈঃ শাখা 
প্রবজৈঃ শিখরাণি ভলৈঃ। নাস্ত্যেব তচ্চন্দন 
পাঁপত্ঠ; বন্নাজরিতং ছুষ্টতরৈশ্চ হি ংজৈহ॥ ৪১৯॥, 

ঠদগঁলকে মর্প সকজ, পু্পকে ভ্রমর, শাখাঁকে বানর, 
'অগ্রভাগকে ভলুক, এইরূপে চন্দন বৃক্ষের আর এমত 



স্হাঙের। ২৪৯ 

গ্বান নাই যে? ছু হিংস জন্তগণ আশ্রয় ন। করি- 
যাছে। ৪১৯॥ 

দমনকে[ব্রতে । 
) দমনক কহিলী৭ 

অয়ং তাবৎ স্বামী বাচি মধুরো৷ বিষহৃদকে| 
জ্ঞাতঃ | 
এই গ্রাতু মিউভাবী কিন্তু বিষতুল্যান্তঃকরণ ইহ! 

জানিলাম ॥ 

"যতঃ । দৃঘাছচ্ছিতপাণি রার্নয়নঃ প্রোৎসারি 
তার্ধাননো গাঢ়ালিঈনভৎপরঃ প্রিপ্নকথাগ্রশ্মেযু 
দতা দরঃ। অস্তভূতিবিষো বহির্ষাধুময় স্চাতীৰ 
মায়াপটুঃ কে! নামার মপুর্বনাটকবিধি এখর্ঃ 
শিক্ষিতো ছুর্ধনৈঃ ॥ ৪২*॥ 

যেহেতু দর হইতে উদ্ভূত হস্ত, সজল চচ্ষ, অর্ধাসন 
দান) নির্ভর আঙলিঙনে তৎপরতাঃ শ্রিয়বাকোর 
জিজ্ঞামায় দ্কৃতাদর। চিত্তে গুণ রিষ এবং বাহ্যে 
মধু, মায়ণপট্রত', একি চমতকার নাটক বিধি ছুর্নের। 
শিক্ষা করিয়ছে। ৪২০1 
তথাহছি। পোতোছুক্তরবারিরাশিতরণে দীপো- 
ইদ্ষকারাগমে, নির্বাতে ব্যজনং হদ্ান্ধকরিণাং 
দর্পোপশাস্তযে শৃণিঃ। ইথং তত্ুবি নাস্তি 



২৬০ হিতোপদেশ। 

ষস্য বিধিন| নোপায়চিস্কা কৃত মনেয দু্ঘধন চিত্ত 
বৃত্বিহরণে ধাতাপি ভগ্্রোদ্যমঃ ॥ ৪২১॥ 
এইরূপ কহিয়াছেন ঢুরদ্ধ জল সমূহ তরণের নিমি- 

স্তরে নৌকা, অন্ধকারোপস্থিতিতে প্রদীপ, নির্বাত 
স্থলে পাখা, মক হস্তির গর্জ বিনাশের নিমিত্তে অঙ্কুশ, 
এই প্রকারে পৃথিবীতে তাহা" নাই যাহার উপায় 
চিন্তা বিধাতা না করিয়াছেন কিন্ত আমার এই বোধ 
হয় ষ খলান্তঃকরণ চরিত্র হরণের নিমিত্তে বিধাতাও 

তগ্নোদেযোগ হইয়াছেন | 8২১ 
সঞ্জীবকঃ পুনর্সিঃশ্বস্ত কষ্টং ভেঃ কথমহং 
শস্য ভক্ষকঃ নিংহেন নিপাতিতব্যঃ। 

সঞ্জীবক গুনর্ধার নিঃশ্বাস ফেলিয়া! কহিল অহ্ছে 

একি কষ্ট! আমি শসাভক্ষক, আমাকে কেন সিংহ 
নট করিবে। 
যতঃ। দ্বয়োরেৰ শ্পং বিত্বং, ছ্ধয়োরেব সমং 
বলং। ভয়ে! বিবার! মন্তব্যো; নোত্বমাধময়ে]ঃ 
কচিৎ॥ ৪২২॥ 000 

যেহেতু উভয়ের তুল্য বল ও তুল্য ধন থাকিলে 
বিবাদ, হয় ঝিন্ক ছুব্ধলের মহিত বলবানের বিবাদ 
কুত্রাপি ভাল নহে ॥ ৪২২ | 



সুহষ্ডেদ। ২৬১ 

পুমর্িচিন্ত্য কেনায়ং রাজা মমোপরি বিকা- 
রিতে। ন জানে, ভেদমুপগতাদ্রাজ্ঞঃ সদ। ভেতব্যং | 

পুনর্বার চিন্তা করিয়। কহিল, আমার উপরে এই 
রাজ! কোন লো কর্তৃক বিঘটিত হইয়াছেন আরম 
জানি না, বিকার গ্রগ্ড রাজ। হইতে সব্ধদ। ভয় 
করা কর্তৃব্য। 
যত২। মন্ত্িণ পৃথিবীপালচিত্বং বিঘটিতং 
কৃচিৎ। ব্লয়ং ক্ষটিকম্ত্েব, কোহি সম্ধাতু 

' মীশ্বরঃ॥ ৪২৩ ॥ | 
যেহেতু স্কটিকের বলয়কে সন্ধান করিতে ৫যমন 

কেহ সমর্থ হয় না তেমনি পুথিবাপতির অস্তঃকরণ 
মনল কর্তৃক বিঘটিত হইলে কেহ সন্ধান করিতে পারে 
ন] & ৪২৩। ৃ 

অন্যচ্চ। বজঞ্চ রাজতেজশ্চ, দ্বরমেবাতি- 
ভীষণং। এফ মেকত্র পততি, পতত্যন্যৎ সম- 
স্ততঃ 8 ৪২৪ ॥ | 
অপর বজ আর ব্লাজবিঘটন এই ছুই অত্যন্ত ভয়া- 

নক।ইহার মধ্যে বজ একস্থানেতেই গুড়ে, অন্য যে 
রাঁজবিঘটন, তাহা সঞ্জত্র পতিত হয়। 
ততঃ সংগ্রামে মৃ্যুরেব ৰর মিদানীং তদাজ্ঞান্থ 
বর্তন মযুক্তৎ ৷ | 



২৬২ ভাকোপদেশ। 

সেই হেতু যুক্ে' মৃত্া স্বীকার কণ্র' এখন ডাহার 
আজ্ঞা প্রতিপালন অমুক্ত। 
বতঃ। মৃতঃ জাপোতি বা হ্বর্গং, শক্রং হত্ব। 
সুখানিবা। উভ:বপি হি শুরঃদাং গুধাবেতে 
্ছুল্পতৌ | ৪১৫ । ৰ র 

যেহেতু মরলে শর্গ পায় কিন্বা শত্রু নষ্ট করি- 
লে সুখ পায় অতএব বীরদের এ দুই গুণ ছুলত॥ 
৪২৫. ॥ 

যুদ্ধ কালশ্চায়ং 
সংগ্রামের এই সময়। 

£ বত্রাযুদ্ধে ফরুবং মৃত্যু, যুদ্ধে জীবিত সংশয়ঃ। 
তমেব কালং যুদ্ধস্য প্রবদস্তি মনীষিণঃ॥ ৪২৬ | 
যখন যুদ্ধ না করিলে অবশ্য মৃত্যু ও যুদ্ধেতে প্রাণ- 

সংশয়, পণুতের৷ সে কালকেই যুদ্ধেব কাল বলেন | 
৪২৬ | ৰ 
যতঃ। অযুদ্ধে হি যদ পশ্টেন্ন কিঞ্চিদ্ধিত 
মীত্বনং | যুধযসান স্তদ্া প্রাজ্ঞো, ভ্রিয়তে 
রিপুণ। সহ ॥ ৪২৭॥ 

যেহেতু যুদ্ধ না করিলে যদি আপনার মঙ্গল 
সন্তাবর্দ না থাকে তবে পণ্ডিত ব্যক্ত যুদ্ধ করিয়! 
শত্রুর লঙ্গে মরিবেন ॥ ৪২৭॥ 
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জয়ে চ লভতে লক্্মীং হৃতেচাপি স্থরাগনাং। 
কণবিধ্বংসিনঃ কায়াঃ ক চিন্ত। মরণে রখে॥ 
৪২৮ ॥ 
আর যুদ্ধে জয়খইলে রাজলক্ষমী পায়, মৃত্যু হইলে 

“দবকন| পায়, শরীর ক্ষণকাঁল স্থায়ি, অতএব যুদ্ধে 
মরণে চিন্তা কি ॥ ৪৩৮ | 
এতচিস্তরিত্বা সপ্জীবক আহ ভে! মিত্র কথমসৌ 
মাংজিঘাংস্থ জ্ভাতব্যঃ | 

* ইহ] চিন্তা করিয়া সপ্রীবক বলিল হে মিত্র, কি 
একারে জানিব যে ইনি আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছেন। 

দমনকে। ত্রতে। 
দমনক বলিল । 

যদাসৌ তন্ধকর্ণঃ সমুন্নতলাঙ্ছুল উন্নতচরণে! 
ৰিকৃতাস্থয স্তাং পশ্ঠতি তদ| ত্বমপি দ্ববিক্রমং 
দর্শয়িষ্যনি। 
যখন এ স্বন্কাকখ উদ্ধালাঙগুল এবং উচ্চ পাদ 

হইয়। সুখ বিস্তার করিয়। তোমাকে দেখিবে ভখন 
তুমিও আপন পরাক্রম দেখাইবে। 

যতঃ। বলবানপি নিস্তেজাঃ, কন্তা নাভিভরা- 



২৬৪ হিতোপদেশ। 

স্পদং|। নিঃশক্কং দীয়তে লোটকঃ, পশ্থ ভ- 
স্মচয়ে পদং ॥ ৪১৯ ॥ 

যেহেতু বলবান্ লোকেও নিস্তেজ হইলে কাহার, 
পরাতবের স্থান শা হয়,দেখ লে(ফরা শঙ্কা রহিত 
হউয়! ভন্ম রাশিতে পা দেয় | ৪০৯। 
কিন্ত সর্জমেতৎ সুপ্ত মন্তষ্ঠাতব্যং নো চেম্ন 
ত্বং নৈবাহুমিত্যুক্ত1। দমনকঃ করটকসমীপং 
গতহঃ। 9 

কিন্ত গোপনে এই সকল অস্থুষ্ঠান' করা কর্তব্য 
নতুবা তুমিও থাকিব! না আমিও থাকিব না ইহ! 
কহিয়। দমনক করটফের নিকটে গেল। 

করটকেনোক্তং কিং নিষ্পম্নং। 
করটক জিজ্ঞাসিল ক্ সম্পন্ন হইল । 

দমনকেনে জং নিম্পমোসাবন্যোগ্াতেদঃ | 
দমনক কহিল পরস্পরের ভেদ দিষ্পন্ন হইল। 

করটকে | ভ্রুতে কোহত্র সন্দেহঃ। 
করটক কহিল সন্দে্ট কি। 

বক্ু; বন্ধুঃ কো নাম ুষ্টানাং, কুপ্যতে কোন 
বাছিতঃ। কোন তৃপাতি বিত্বেন, কুকৃত্যে কো 
নপ্ডিতঃ॥ ৪৩০ | 

যেহেতুগ্ছজ্জনের বান্ধব কে, যাচিত হইলে কে 
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ক্রুদ্ধ নাহয়, ধনে কে তৃপ্ত নাহয়, নিশ্দিত কর্মে কে 
পঙিত নয় | ৪৩০॥ 

অন্যচ্চ। চুর ততঃ ক্রিয়তে ধূর্তৈঃ প্ীমানাত্মরিবু- 
দ্বয়ে। কিংনাস্থ খলসংসর্গঃ, কুরুতে নাশ্রয়া- 

*শবৎ॥ £৩১ 1 

ভপর ধর্ত লোকের আত্মহিতেচ্ছায় উত্তম 
লোককেও দুশ্চরিত্র করে কেনন1 বহুর ন্যায় খল- 
সংসর্গকিনাকরে॥ ৪৬১ 

ততে| দমনঃ পিঙ্গলকসমীপং গত্ব! আহ। 
পরে ্ননক পিঙ্গলক সঙ্গিধানে গিয়। কহিল। 

দেব, দমাগ্নতোইমৌ পাপাশয়ঃ, ততঃ সজ্জীভূয় 
স্থীয়ত! মিতুযক্ত। পুর্ধোক্তাকারং কারয়ামাস। 

হে মহারাজ, এঁ পাপিষ্ট আদিতেছে অতএব নসঙ্জ 
£ইয়া থাক ইহ! কিয় পুর্কোস্ত আকার করাইল। 
সগ্জীবকোপ্যাগত্য তথা বিকৃতাকারং 'মিংহং 
ষা স্বাহুৰপং বিক্রমং চকার। 

অনন্তর সঞ্জীবকও*নেই স্থানে আসিয়! সেই প্রকার 
বিকার প্রাপ্ত মিংহকে অবলোধন করিয়া নিজান্ুবূপ 
পরাক্রম প্রকাশ করিল। 

ততস্তয়োর্ধদ্ধে স্ীবকঃ দিংহেন ব্যাপাদিতঃ । 



২৬৬ হিকোপদেশ 

তাহার পর তাহা রদিগ্রের যুদ্ধ হইলে সিংহ কর্তৃক 
সঞ্জীবক বিনাশিত হইল।. 
অথ পিঙ্গলকঃ সঞ্জীবকং দেবকং ব্যাপাদ্য 
বিশ্রাস্তঃ মশোক ইব তিষ্ঠতি বংতে চ কিং মরা 
দারুণ কর্ম্ম কৃতং। 
তাহার পর পিঙ্গলক সপ্তীবককে নক্ট করিয়! 

বিআন করিয়! সশোকের ন]ায় থাকিয়া কহিল আমি 
কি দারুণ কর্ম করিলাম । 

বতঃ। পরৈঃ তে রাঁজাং স্বয়ং প্মাপস্য 
ভাজনং। ধর্মাতিক্রমণাৎ রাজা, সিংহে। হস্তি 
বধাদিব ॥ ৪৩২ ॥ 

যেহেতু মিংহ যেমন হস্ম্িবধ প্রযুক্ত আপনি পাপ- 
তাগী হয়, ম্ক্তা্দি অন্য কর্তৃক উপভূক্ত হর, সেই রূপ 
রাজা ধর্মের অতিক্রমণহেত স্বয়ং পাপের আশ্রয় 
হন, রাজ্য অন্যকর্তুক উপভূক্ত হয়॥ ৪৩২ ॥ 
অপরঞ্ক। তূম্েকদেশক্য গুপান্বিতস্থ্য, ভূত্যস্ 
ব৷ বুদ্ধিমতঃ প্রণাশঃ। ভূত প্রণাশে। মরণং 
ৃপাণাৎ ন্ষ্টাপি ভূমিঃ স্থলভা ন ভূত্যঃ ॥ ৪৩৩ ৪ 

অ্ার উর্বর] ভূষির নাশ আর বুদ্ধিমান দাসের 
নাশ্)গ্ই দুয়ের দধ্যে তৃত্যের নাশ রাজাদদিগের মরণ 
তুল্য কেন! ভূমি ন্উ। হইলেও পুনশ্চ মিলে ভূতা 
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নষ্ট হইলে পাওয়া ছুল্লিভি॥ ৪৩৩ 

দমনকো ব্রতে স্বামিন্ কোইয়ং হুতনো ন্যায়ঃ 
ঘদরাতিং হত্ব। সম্তাপঃ ক্রিয়তে। 
দমনক বলিল ছু একি কুতন ন্যায় যে বৈরি মষ্উ 

কয়! সন্তাপ করিতেছেন | 

তথাঁচোক্তং। পিতা ব1 ঘদ্দি বা ভ্রাতা, পুত্রো 
ব। যদি বা! সুহৃৎ। প্রাণচ্ডেদকর]| রাজ্ঞ। হন্তব]। 
ভূতি মিচ্ছৃতা৷ ॥ ৪৩৪॥ 

বিজ্ঞ কর্তৃক তাহ! কথিত আছে পিত! কিন্বা ভ্রাত। 
কিম্বা! পু ক্রিস্ব! বন্ধু, ইহারাঁও বণ্দ জীবন বিনাশ 
কারী হয় তবে এষ্্য। ইচ্ছক রাজ! অবশ্য তাহাদের 
বধ করিবেন ॥ ৪৩৪ 

অপিচ | ধর্ম্মার্কামতত্বজ্ঞো, নৈকাস্তকরুণে|। 
ভবেৎ। নহি হস্তস্থ মপ্ান্নং, ক্ষমাবান্ ভক্ষিতুং 
ক্ষমঃ ৫৩৫ . 
আর ধর্ম অর্থ কাদের যখার্থজ্ঞাত। লেক একান্ত 

দয়ালু হইবেক ন] প্লেহেতু ক্ষদাযুক্ত লোক করস্থিত 
অন্নও ভক্ষণ করিতে শত্ত হয় না ॥ ৪৩৫ |. 

। কিঞ্চু। ক্ষমা শত, চ মিত্রে চ* স্বতীনা মেব 
ভূষণং। অপরাধিযু নতেযু, নৃপাগাং নৈব দুষগ্ং 
(৪8৩৬ &॥ 
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অপর 'যতদিণেরই শক্ততে এবং মিত্রেতে ক্ষম] 
ষণ রাজারদিগের অপরাধি লোকে সেই ক্ষমাই 

দোষ | ৪৩৬) , | 
অপরঞ্চ। রাজ্যলোভাদহক্কারা, দিচ্চতঃ স্বামি-” 
নং পদং। প্রায়শ্চিত্বং তু তদ্যৈকং, জীবোৎ”। 
সর্গে। ন চাপরঃ ॥ ৪৩৭ | . 
অপর রাজ্যে প্রযুদ্ধ অহস্কারে যে জন স্বামির 

পদ পাইতে 'ইচ্ছা করে তাহার প্রাণত্যাগই এক 
প্রায়শ্চিন্ত, অন্য নাই।| ৪৩৭ | | : 
রাজ! দ্ণী ব্রাহ্মণঃ সর্বতক্ষঃ স্ত্রী চাবশা দুষ্প 
কৃতিঃ সহায়ঃ | প্রেষ্যঃ প্রতীপোইধিকৃতঃ 
প্রমাদী, ভ্যাজয ইমে মণ্ত কৃতং ন যেত্বি বঃ 
8৪৩৮ | 
অপর ঘৃাযুত্ত রাজা, সর্বতক্ষক ব্রাহ্মণ অব-: 

শীভতা তার্ষা। ছুষ্ট স্বতাব সহায় প্রতিকূল ভৃত্য 
অনবধানী দিযুক্ত লোক এবং যেব্যক্তি কৃত কর্ণ 
ন1 মানে-&ই সাত জন ত্যাজা। * 
বিশেষতশ্ট। নত্যানৃত! চ পরুষ! প্রিয়বাদিনী 
ট,ছিংআ। দয়ালু রপি চার্থপর! বদ্দান্য!। নিত্য 

বায়! এরচুররতুধনাগম] চ। ধারাদনেব নৃপ নীতি- 
রনেকবপ1॥ ৪৩৯ ॥ 
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বিশেষতঃ ধেশ্যার ন্যায় রাজনীতি অনেকরূপা, 

কখন সতা ভাণ্ষণী কখন মিথ্যা ভাষিণী, কখন নিষ্ঠুর 
ভাষিণী কখন প্রিয় বাঁদিন্ী, কখন হননশীল! কখন 
যালু কখন কৃপণ, কখন দানশী লা,ক্ষখন অনবরত ব্য- 
শীলা কখন গুরক্ ও ধনাখম রূপা হয় ॥ ৪৩৯॥ 
আবং ঈমনকেন সন্তোধিতঃ পিজলকঃ স্বান্প্ 
কৃতি মাপন্নঃ সিংহাসনে সমুপবিষ্টঃ। 
এইরাপে দমঘনক কর্ভৃক পরিভোনিত হইয়! পি" 

লক স্বকীয় স্বভাব প্রাণ্তাস্তর সংহাসনে উপবিষ্ট 
হইলেন। 
দমনকঃ গ্রহ্্মনা বিজয়তাং মহারাজ শুভমন্ত 
সর্ন জগতামিত্যুক্ত1 যথাস্থুখখ মবস্থিতঃ। 
দমনক প্রফল্েচিত্ত হইয়া কহিল মহারাজ জয় 

উক, সকল জগ্ধতের মঙ্গল হউক, ইহা কহিয়। পরম।- 
[দে অবস্থিত হইল। 
বিষুশর্মোবাচ নুতষ্তেদঃ আতপ্তাবন্জবন্ডিঃ | 

ধিফুশন্মা বজিলেন তোমরা স্ুহ্নেদ শ্রাবণ করিলে। 
রাজপুত্রাউচুঃ, ভবৎপ্রসাদাৎ শ্রুতঃ সথখিনে| 
ভূতা বয়ং। 

- রাজকুমারেরা কহিলেন পাঁপনকার অন্ুগ্রষ্থে 
শুনিলাম এবং আঙ্কাদিত হইলাম। 



৮ হিতোপদেশ। 

বিষুশর্মাব্রবীৎ অপরমপীদমন্তী। 
বিষুশর্শা বলিলেন আরে! ইহ| হউক । 

স্থহদস্ডেদ ভ্তাঁবন্ডবতু ভবত্তাং শক্রনিলয়ে, খলঃ, 
কালাকৃ্ঃ গ্রলর মুপনর্পত্বহরহঃ | জনো নিত্যৎ 
ভূয়াৎ সকল স্থুখ সম্পত্তি' বসতিঃ কথারস্তে 
রম্যে নততমিহু বালোইপি রমতাং ॥ ৪৪০ ॥ 

_ আপনকারছিগের অরিগৃহে সদ] সুহৃন্ডেদ হউক 
আর কাল কর্ডুক আকৃষ্ট হইয়। খল লেক প্রতাহু 
প্রলয় পাউক এবং লোক সকল নুখজনক এশ্বর্যো 
পরিপুর্ণ হউক আর এই রূমণীয় কথার আরস্তে সর্বদা 
বালকও ক্রীড়া করুক। 

ইতি দ্বিতীয়া সুহন্ডেদ কথা সমাপ্ত । 
টড ছটি 



বিগ! 

অথ বিগ্রহঃ। পুনঃ. কথারস্তকালে রাজপুত 
উচুঃ আর্বা, রাজপুত্র! বয়ং, তথ্িগ্রহং শ্রোভুং 
নঃ কুতুহল মন্তি। 2. 

পুনর্বার ক্থারস্তকালে রাজপুল্রের। কহিলেন 
£রো, আমর রাজনন্দন এই হেতু বিগ্রহ শুনিবার 
নমিত্তে আমান্দগের কৌতুক জন্মিতেছে। 

বিষুঃশর্মণোক্তং। 
বিষ্ুশর্শ। বলিলেন। 

যদেব ভবদ্ড্যো রোচতে কথয়ামি শ্রায়তা*ঃ ষ- 
ভ্যায় মাদ্যঃ প্লোকই। 
তোমাদিগের যাহাতে রুচি হয় তাহাই কহি শুন 

[হার প্রথম শ্লেকার্থ এই । 
হংসৈঃ সহ মযুরাঁপাং, বিগ্রাহে, তুল্য বিক্রমে। 
বিশ্বাস্ত বঞ্চিত৷ হংমাঃ, কাকৈঃ স্থিত্বারি মন্দিরে 
॥ 8৪০ | 

ংষের সহিত যুদ্ধে ময়ুরদিগের তুল্য পরাক্রম 



২৭২ হিতোপদেশ। 

সত্ত্বেও কাঁকের। শক্কগৃহে থাকিয়া গ্রত্যায়ে।ৎ পাদন 
গুর্ঘক হংসদ্দিগকে বঞ্চনা করিয়াছিল | ৪8৯ | 

রাজপুত! উচুঃ কথমেতৎ। 
রাজকুমারেরা কহিলেন এ ক্ষি প্রকার। 

বিষ শর্মা কখয়তি 
বিষ, শর্্মা, কহিলেন । 

অস্তি কপুরদীপে পান্মকেলিন'মধেয়ং সরধ, তত্র 
হিরণ্যগর্ভোনাম রাজহংসঃপ্রতিবসতি,সচ সর্নৈর 
জর্গচরপক্ষিতি রিলিত্বা পক্ষিরাজো ইভিষিস্তঃ। 
কণুর দ্বীপে গম্মকেলি নামে এক মরোবর আছে 

তাহাতে হিরণ্যগর্ত নামে রাজহুংম বাস করে, জলচর 
সকল পক্ষির! মিলিয়া তাহাকে পক্ষিরাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়াছিল। 

যতঃ। দিন স্যান্নরপতিঃ সমাড্রেতা ততঃ ; 

প্র্গাঃ। অকর্ণধার৷ জলধোঁ। বি্বেতেহ গে 
রিব ॥ 89১1 
' হেজ্ু 'সমাক্ প্রকার নায়ক স্ব যা না 
থাকে/ভটর সমুদ্রে নাবিক রহিত নৌক| যেদন মগ 
হয় ভাঙার ব্যায় প্রজ! বধু হয় ॥8৪১॥ 

অগরঞ্চ। এ্রজাং মংরক্ষতি নৃপঃ, স| সা বর্ঘয়তি 



বিগ্রহ। ২৭৩ 

পার্থিবং। বর্ধনাদ্রক্ষণাৎ শ্রেয়, সুদভাবে সদ 
প্যসৎ 888২1 
অপর রাজ! প্রজাকে রক্ষ! করেন, প্রজ। রাজাকে 

বাড়ায়, বর্ন হইস্টত রক্ষণ মঙ্গলদায়ক, কেনন। রক্ষ| 
হুঁ করিলে বিদ্যমান ব্টুও অবিদামান হয় ॥ ৪৪২ ॥ 

একদাসৌ রাজহংসঃ স্থবিস্তীর্ণ কমল পর্য্যক্কে 
 স্থুখানীনঃ পরিবারপরিবৃত স্তিষ্ঠড়ি, ততঃ কুতশ্চি 
দেরশাদাগত্য দীর্ঘমুখো নাম বকঃ* প্রণম্যোপ- 

| ী | 
একদিন এই রাঁজহুংস অতিশয় বিস্তারিত কমল 

পর্যযস্কে পরিবার লোকে বেষ্টিত হইয়। স্ুখোপবিষট 
আছেন ইতিমধে] দীর্ঘমুখ নামে বক কোন দ্বীপ হইতে 
[আ'সয়! প্রণাম করিয়া বসিল | 

রাজোবাচ। 
রাড কহিলেন। 

দীর্ঘমুখ্খ দেশাস্তরাদাগতোইসি ৰার্াং কথয়। 
হে দীর্ঘন্ুখ! অন্য; দেশ হইতে আসিলে, বৃত্তান্ত 

কহ। | . 
সক্রতেদেব! 

সে কহিল হেমহারাজ। 
দ 



২৪ হিতোঁপদেশ। 

অব্যি মহতী বার্ড, তাং বক্ত,ং সতুয় মাগতোহং 
আঁয়ত 

বড় বার্ড আছে, তাহাই কহিধার দিদিন্ত ত্বরায় 
আসিতেছি, শুনুন । 

অন্তি জঙ্ব,দীপে বিদ্ব্যোনাস গিরি স্তর চিত্রবর্ণো 
নাম গঘুরঃ পক্ষিরাট নিবসতি, তত্তযানুচরৈ শ্চর- 
ভিঃ পক্ষিভিরহং দগ্ধার়ণ্যমধ্যে চরম্নবজোকি- 
তঃ পৃ্টশ্চ কন কুতঃ দমাগতোদি। 
জদ্বদীপে বিদ্বয নামে পর্ধত আছে, তাহাতে চিত্র-ং 

বণ নামে এক মঘুর পক্ষিদের রাজা বাস করে, 
তাহার অগ্কচর প ক্ষণ দ্ধারপোে এক দিন চরিতেই 

আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞান। করিল কে তুমি কোথ। 
হইতে আদিলে। 

তদা ষয়োজং। 
তন আমি কহিলাধ। 

কর্পূর্বীপন্ত কাজচক্রবর্তিনে। হিরণ্যগর্ভব্য রাজ- 
হংসস্তানুচরোইহং কৌতুকাদেশান্তরং মা 
গতোন্মি,। 

| কপুরদীপন্থ রাজচক্ধর্তি হিরগ্য গর্তনামক রাজ: 
হংসের অঙগুচর আমি, কৌতুক প্রমুক্ত দেশান্তর দেখি 
তে আসিয়াছি | 



ৰিগ্রছ। ২৭৫ 
'্এতচ্ছ ,স্বা পক্ষিতিিরুক্তং। 
তাহ শুনিয়। পক্ষগরা কহিল 

অনয়োর্দেশয়োঃ কে দেশে! ভদ্রভরে। রাজ! চ। 
এই দুই দেস্ের মধ্যে কোন্দেশ তল আর কোন্ 

রাজ।ভাল। * 
“ময়োক্তং আঃ ফিমেব মুচ্যাতে মহুদস্তরং। 
অনন্তর আমি কহিলাম আঃ কি কাহতেছ, অনেক 

অন্তর | 
. হতঃ কপুরিদ্বীপহ ন্বর্গএব, রাজহংসম্চ দ্বিতীরঃ 
্বর্থপতিঃ, অত্র মরুত্থলে পাতিতা ষ্য়ং কিক,রুথ 
অন্মদেশে গগ্যতাং। 

যেছেতু কণু রদবীপ সবই, আর রাজহংস দ্বিতীয় 
স্বর্গ পতি ইন্্র। তোমার! এই মরু ভূদিতে পড়িয়। 
ক করিতেছ, আমাদের দেশে আাইস। 

ততোমদ্বচনমাকর্ণা দর্ববে নকোপা| বড়ুরুঃ। 
অনস্তর আমার বক) শুনিয়। সেই পঙ্গির নকলে 

সরে? হইল। 
তথাচোক্তং। পর়ঃ পানং ভূজঙ্ষানাং কেবলং 
বিষষর্ধনং। উপদেশ্বোহি মুর্খাণাং,'একোপায় 
নশান্যয়ে ॥৪৪৩। 
পডতেরা ভাহ। কহিয়াছেন যেমত' বর্পদের 



২৭৬ হিতোপদেশ। 

ছু্ধপান কেবল বিষবদ্ধক হয়, তেমণ মুটদগের 
উপদেশ ক্রোধের নিমিত্তই হয়, শান্তর নিসিন্ত হয় 
ন11 89০ | 

আহ্যাচ্ট। 

বিদ্বানেবোপদেষ্টব্যো, নাবিদ্ধংস্ত কদাচন। বান . 
রাস্থৃপদিস্থার্থং, স্থানজঙ্টী। যযুঃ খগাঃ ॥ 88৪0 
অপর পণ্ডিতকেই উপদেশ কর! উচিত, মুখকে 

কদাচ কর্তব্য নহে, কারণ মৃঢ় বাঁনরদিগকে উপদেশ 
করিয়] পক্ষি সকল স্থাঁন ভূক্ট হক্টয়াছিল 1888 

রাজোবাচ কথখমেতৎ। 
রাজ! কহিলেন একিপ্রকার । 

্বীর্ঘমুখঃ কথয়তি। 
দীর্ঘমুখ কহিল। 

অস্তি নর্মদ1 তীরে বিশালঃ শাল্সলী তরু, স্তত্র 
নির্মিত নীড়ক্রোড়ে পঙ্ষিধো নিবনন্তি ভুখেন। 
অটথকদা বর্ষাস্থ নীলপটলৈরাবৃতে নভত্থৃলে 
ধারানাটর মহতী বৃষ্টি বরড়িব |, 

নর্মদ। ভীরে এক অতি বড় শাললীবৃক্ষ আছে। 
সেই তরুতে আপন চ%%, করণক নির্টিত নীড়মধ্যে 
প্ করা ফুখে বাস করে। এক ধিন বর্মাকালে নীলবর্ণ 



বিগ্রহ। ২৭ 
পটের তুল্য মেত্ব সমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে 
মুষল ধারায় অতিশয় বৃষ্টি হইল! . 
ততে। বানরাংস্তত্রুতলেইবস্থিতান্ শীতাকুলা- 
ন্ কষ্পমানানবন্কলাক্য কৃপয়া! পক্ষিভিক্ুক্তং। 

৯ »অনন্তর সেই তয্লুতলে বানরদ্িগকে আর্রীভূভ 
শীতার্ত ও কপ্পিত কলেবর দেখিয়া করুণ প্রযুক্ত প- 
শ্ষির। কহিল। | ৯ 

»ভে| ভে] বানরাঃ শৃণুত।, 
অহে বানরের! শুন।, 

অন্মাভির্নির্মিতা . নীড়া,  শ্চঞ্চুমাত্রাহ্তৈজ্ূণৈহ | 
হস্ত পাদাদি সংযুজা। যুয়ং কিমিতি সীদথ 888৫ ॥ 

আমারদিগের চঞ্চ, মাত্রে আহত তৃণ দ্বার! এরূপ নীড় 
নির্মিত হইয়াছে”তামর! পাণি পাদবিশিষ্ট হইয়া কেন 
এই প্রকারে অবসন্গ হইতেছ॥ ৪৪৫% " 

তক্ভুত্বা বানরৈ' জাতামর্ষে রালোচিতং অহো 
নির্বাতনীড়গর্ভাবাস্থিতাঃ, সুখিনঃ পঙ্ষিণোহন্ম! 
সিন্দন্তি, ভবতু তাবহৃষ্টেরপশমঃ। . 

. তাহা. শুনিয়। জতক্োধ . বানরের. আলোঁচিন। 
করিল বায়, রহিত নীড়, মধ্যে অবস্থার প্রযুক্ত জুখী 
হইয়! এই পক্ষিগণ আমারদিগকে নিন্ম! করিতেছে, 
ভাল, বৃষ্টির উপশম হউক : 



৩৭৮ হিতোপদেশ। 

অনভ্তরং শাস্তে পানারবর্ষে তৈ ব। নরৈ বৃক্ষ 
মারুহ্ লর্ে নীড়া ভগ্না স্তেযামগ্ডানি চাধঃ 
পাতিতানি। ব্রি 
তহার পর জল বষণ নিবৃত্ত হঈলে সেই মর্কটের! 

বৃক্ষ আয়োহণ করিয়া সকল বান! ভাঙ্গিয়। ফেলিল ও 
তাহারদিখের অণ্ড মকল নীচে ফেলাইয়। দিল। 
অতোহং ব্রবীগি,বিদ্বানেবোপদেষ্টব্য ইত্যাদি ॥ 
অভএব আমি বলি পণ্ডিতাকই উপদেশ কর! 

উপযুদ্ধ ইত্যাদি। 
রাজোৰাচ, ততস্ৈঃ কিং কৃতং । 

রাজা কহিলেন তাহার পর তাঙ্থার। কি কমিল। 
বকঃ কথয়তি। 

বরু বিল। 

ততন্তৈঃ পক্ষিস্তিঃ কোঁপাহুক্তং কেনালৌ রাজ- 
হংসে! তঃ। ও 

রর গক্ষর! কোধে কহিল এ রাজছংসকে 

রাজা কৃতঃ | 
* ভাহার পর আমিও আাতফোধ হইয়া! কাহলাম 

ক্াসারদে'র মযূরকে কে রাজ করিয়াছে 



বিগ্রহ। ২৭৯ 

এতক্ছত্ব। তে সর্ষে মাং হস্ত মুদ্যত। স্ভতো! 
ময়াপি শ্ববিত্রমে! দর্শিতঃ| 

তাহা শুননয়। তাহারা সকলে আমাকে নষ্ট করিতে 
উদ্/ত হইল, তাস্থার পর আমিও নিজ পরা ক্রম দেখা" 
ইলাব। 
যতঃ। অন্যদ|ভূষণং পুংসাং, ক্ষমা লঙ্জেব 
যোধিতাং। পরাক্রমঃ পরিভবে, বৈজাতযং 
স্ুরতেঘিব ॥ 8৪৬ ॥ 

যেহেতু ট্রীলোকদিগের যেমন লঙ্গ। ভূষণ এমন 
অন্য করুক পরাতর কাল ব্যতিরিক্ত অন্য কালে 
ক্ষমাই পুরুষদের ভুয়ণ এবং রতিক।লে আ্রীলো- 
কেরদিগের যেরূপ নিলজ্জত। ভূষণ এইরূপ অন্য 
কর্তৃক পরাভব কালে পুরুষদের পরাক্রমই ভূষণ। 
৪৪৬ | 

রাজ বিহস্যাঁহ। 
রাজ] হাস্য করিয়া কহিলেন । 

আত্মনস্চ পরেষাঞ্চ, যঃ সমীক্ষা বলাবিললং। 
অন্তরং টনব জানাতি,স তিরক্ষিরতেইরিভিঃ ॥ 
৫9৭ ॥ 
যেজনআপনার ও পরের বলাবল দেখিয়া অন্তর 

ন৷ জানে সে জন শক কর্তৃক তিরস্ৃত হয় ॥ $6৭॥ 



২৮০ ভিতোপদেশ। 

আন্যচ্চ। স্থুচিরং হি চরমিত্যং ক্ষেত্রে শব্যমবু- 
দ্বিমান্। দ্বীপিচন্ম পরিজ্ছ্্ বান্দোষাদীর্দভে| 
হতঃ || ৪৪৮1 
অপর ব্যাস তর্দারৃত নির্বদ্ধি গদর্তি ক্ষেত্রে বহু- 

কল পর্যন্ত প্রত্যহ শস্য ভক্ষণ করত বাক্য দোষে 
নষ্ট হইল ॥ ৪৪৮ ্ + 

বকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
বক ন্দিত্রীন। করিল একি প্রকার । 

রাজ! কথয়তি। * 
রাজা কছ্ছিলেন । 

অন্তি হুল্তিনাপুরে বিলাসে। নাম রজক, স্তন 
গর্দতে! ইতিবাহনা দ্ুর্বালে। মুত্যু রিবাভবৎ। 

হক্তিন। নগরে বিলাপ নাষে রজক থাকে তাহার 
এক গর্ত অতিশয়,বহুন প্রযুক্ত দুর্বল হুইয়। মুম্নুধূর 
তুল; হইল। 
ততস্তেন জ্ধ্দকেনাসে য্যাতচর্মাণ। প্রচ্ছাদযারণ্য 
সমীপে শ্যক্ষেত্রে নিযুক্তঃ |; 

অনন্তর সেই রজক এ খাদাকে ব্যান্রচর্থ্ে 
আচ্ছাদন করিয়। কানন নদীপে শস)মধ্যে মিযুক্ 
করিযা। 



| 
বিগ্রহছ। ২৮১ 

ততে। দুরাতমবলোক্য ব্যাশ্বুদ্ধা! ক্ষেত্রপতরঃ 
সত্বরং পলায়ষ্ঞে |" 
তাহার পর দর হইতে ভাহুকে দেখির! 'বাস্ত 

বোধে ক্ষেত্রপালক্কেরা পলায়। 

অধৈকদা কেনাপি *শাঁল্যরক্ষকেণ ধূনরকস্বলকৃত 
তন্ুত্রাণেন ধগুঃ কাণ্ডং সজ্জীকৃত্যানভকায়েনৈ- 
কাস্তে স্থিত । 

অনন্তর এক দিবস কোন শস্যপাঁলক ঈঘৎ পা, 
বর্ণ কবলে শরীরা্ছাদন করিয়! তীর ধন্ুক সজ্জিত 
করিয়া সন্ধৃচিত শরীরে, নিঙ্জনে থাকিল। 
তথ দুরাদু্! গদরভঃ পুষ্টাঙ্গো যথেষ্ট শস্য 
ভক্ষণ জাতধলো গদদভীয়মিতি মন্ব। | উচ্চৈঃশব্বং 
কুর্বাণস্তাদভিমুখং ধাবিতঃ1: 
 সরাভিলফিত শস্যাহার প্রযুক্ত জাতরল গু 
কলেবর সেই গদ্দভ তাহাকে দুর হইতে দেখিয়] 
গর্দভী জ্ঞান করিস উচ্চ শব্দক্ষরত তাহার সম্মুখে 
ধাবমান হইল । 

ততঃ শঙ্যরক্ষকেধ গদ্দতে! ইয়মিতি চীৎকার 
শব্দ সিশ্চিতা লীলরৈধ ধ্যাপাদিতঃ। 

তদনস্তর পেই শম্যরক্ষক এ গর্দতি ইহ! চীৎকার 
শব্দ ছার! নিশ্চয় করিয়া অনায়াসে নষ্ট করিল ! 



২৮হ হিতোগপদেশ | 

অতোহং প্রবীমি স্ুচিরং হি চরগ্মিতামিত্যাছি। 
অতএব আমি বলি প্রষক্দররূপে গ্রতাহ চরত ইত্যান্দি। 

দীর্ঘমুখো করতে! 
দীর্ঘমুখ ৰালিল] 

ততঃ পক্গিন্ডিরক্তং | 
ছাহার পর পক্ষিরা কহিল। 

অরে পাপ ছুষ্ট বক! অন্মাকং ভূমৌ চরমন্মাকং 
্বামিন মধিক্ষিপনি উন্ন ক্ষ্তধ্ামিদানী মিত্যুক্ত' 
সর্মে মাং চঞ্চ,ভি হরত্বা সকোপা উচ়ঃ। | 

তাহঙার পর পক্ষির। কহিল রে পাপ ছুষ্ট রক, 
আগারদিগের জানে চরণ করিতে আফাদের স্ব'মির 
নিন্দা করিতেন্ছস্ এই হেতু তোকে এখন ক্ষম। ক্র! 
নয় ই কহিয়া সকলো চঝ্, ঘার। আমাকে তাড়ন। 

করিয়া রচ্ট হ্টয়। কহাল | 
গ্য রে মুর্খ ' স হুৎসম্তব রাজ। নর্থ মৃছুস্তস্য 
রাজ্যাধিকাধে! নাক্তি। 
দেখ রে মূর্খ, তোর রাজ! গ্নিই হংস র্বাথকারে 

যু, তাহার রাজ অধিকার নাই। 
ততঃ একান্যুদুঃ করতলস্মপ্যর্থং রক্ষিতুষত্ষমঃ, 
নস কখং পৃথিবীংশান্তি। রাজ্যং ব'তলন্য কিতবথ 
ফুপ্ম্ক তেন তদাশ্রয় হুপদিশবি, শৃণু। 



বিগ্রহ্থ। ২৮৬ 

ধেহেতু নিতীব্ত মৃছু ঘাক্কি হস্ততলন্কিত ধনও 
রক্ষ। করিতে সমর্থ, সে কি গ্রকার্র পৃথিবী শান 
ক্রবেক, তাহার রাজ্যই বা কি? তুই কৃুপমণ্ক, এই 
হেতু সে আশ্রয় উপয়েশ করিতেছিস শুন। 
£স্বিতবো। মহাবৃক্ষঃ, ফেজ চ্ছায়! বমন্থিতঃ। যদি 
্দেবাধ ফলং নাস্তি, ছায়। কেন নিবার্যযতে ॥ ৪৪৯ 

ফল এবং ছার! ঘুক্ত বৃক্ষ সেব। করা উপযুক্ত, 
কেনন! দৈবাৎ বদি ফল ন1থাকে তরে ছায়। কে বারণ 
করে।৪৪৯| * 

অগ্যচ্চট। হীনসেব! ন কর্তব্য কর্তব্য! মহদা- 
শ্ায়ঃ। পঞ়োপি লৌগ্ডিকীহাত্তে মদ্যমিত্যন্ডি- 
বীয়তে। ৪৫৯1 
অপর ক্ষপ্রের সেব। কর্ততবা নহে মহতের আশ্রয়ই 

ফ্লিরিবেক, কেননা শোগিক হস্তন্থিড় হু্গকেও মোকের। 
মদিয় বলে ॥ ৪৫০ ॥ 

অন্যষ্চট। মহানপ্যল্পতাং যাতি নিগুণে গুণ” 
বিস্তরঃ। আধারাধের জাবেন গজেন্রে উর 
দর্পথে ॥ 8৫১ ॥ 
অপর ঘ্াশুয়াশ্রিত সন্বস্কপ্রধুক্ত হন্তিশ্রেঠও 

দপণে যেরূপ কুদরত) পান সেইফপ খুগধান মহ! 
লোকও ক্ষুত্রের জাশ্রয়ে ভুচ্ছত| পায় ॥ 5৪৫১৪ 



২৮৪ হিতোপদেশ। 
বিশেবতশ্চ। ব্যপরেশেইপি সিদ্ধিঃ জ্যগাদতি- 
শক্কে নরাধিপে। শশিনে! ব্যপদেশেন শশকাঃ 
জুখ মাসতে & ৪৫২ €& 
বিশেষতঃ. আত সমর্থ রাঞ্জাতে ছলেক্তিতেও 

কার্া সম্পন্ন হয় কেননা শশচকের! চক্্রসম্বন্ষি ছলেটক্তি' 
দ্বার! সখে আহে 158২1 

ময়োক্তং কথমেতৎ। 
আমি কহিলাম এ কি প্রকার [ 

পাক্ষিণঃ কথয়স্তি। * 
.. পক্ষিরা কহিল। 

ক্ষাচিদিহ বর্ষান্থ' বৃষ্টেরভাবাৎ তৃযার্তো গজ 
যুখে! যুখপতিমাহ . নাথ .কোত্যুপায়োহস্মাকং 
জীবনার; স্নাস্তি। ৬, জন্ভুনাং দিমজ্জনস্থানং, 
বরগ.(শিব্নস্থানাভাবান্হৃতাইব, কিং রম 
কযবাসঃ। 7 7. 
একোন সময় বর্ষাকালে অনাবৃন্টি হেতু এক দল 
হন ুঞ্চাতুর হইফ়/ বৃথপতিক্চে কহিল আমারদিখের 
জীবনের নিমিত্ত কিউপায়, ক্কুরর জন্কদিগেরও মন 
স্থান নাই? আমরা অধগ্াহন স্থানের অভাব প্রযুক্ত. 
মৃতের ন্যান্সি হইয় আছি, কিকরিব, কোখা খাব. 



বিগ্রক। ২৮৫ 

ততে! হস্তিরানজ। নাতিদুরং গত্ব। নির্মলং ভ্রদং 
দর্শিতবানৃ। 
ভাহার পর গজর1 অনতিদূরে গিয়া! একটী ভাল 

লাশয় দেখাইয়। স্ত্বিল। 
ততে। দিনেষু গচ্ছৎখ্ম ততীরাৰস্থিত। গ্ষপাদাহ- 
তিভি শ্চুর্দিতাঃ কুত্রশশকাঃ। 

অনন্তর কিছু দিন গেলে পর সেই সরোবর 
নমীপ স্থিত ক্ষু্র শশকের। হত্তিপদাষ।ত দ্বার। চুণিত 

ইইল। 
অনস্তরং শিলীয়খে! নাম শশক শিস্তরামাল 
অনেন গল্পযূখেন পিপানাক্ুরিতেন প্রীত্যছ 
মত্রাগস্তবযমিতি। 

পরে শলীম্্খ নামে শশক ভাবন! করিল তৃষ্ণার্ত 
হইয়৷ এই হস্তিযৃথ প্রত্যহ এখানে আসিবেক। 
| অতোবিনশ্থাত্যন্মৎকুলং। 

অতএব আমারদের কুল নষ্ট হইবেক। 

ততো বিজয়োনাম বৃদ্ধঃ শশকোইবদৎ ম| বিষী 
দত ময়াত্র প্রতীকারঃ কর্তব্যঃ। 
তদন্তনর,বিজয় লামে বুদ্ধ শশক বঙ্গিল বিষ 

হইও ন1 আমি গ্রবিষয়ের গ্রতীকার করিব ॥ 
ততো হইসে প্রতিজ্ঞায় চলিতঃ গচ্ছত্ব। চ তেন 



২৮৬ হিতোপদেশ। 

লোচিতং কখং গঙ্পযূখ সমীপে স্থিত্বা বক্তব্যং | 
তাহার পর প্রতিজ্ঞ। করিয়া চলিল, গমন কজিতেং 

আলোচন। করিল হন্তিয্থ সল্গিধানে থাকিয়। কি 

প্রকারে বলিৰ। - 

ঘতঃ। স্গৃশন্নপি গজে! স্তি জিনত্পি ভূজ- 
জমঃ। পলায়মপি ভূপাঁলঃ প্রহনন্নপি ছুঙ্জ- 
নঃ। ৪৫৩ ॥ 

যেহেতু হস্তী স্পর্শ করত নষ্ট করে, সর্প স্ত্রাণকরত 
নষ্ট করে, রাজা পলায়ন করত নষ্ট করেন, দুর্জন হাস্য 
করত নষ্ট করে ॥ ৪৫৩॥ 

অতোঁহং পর্বত শিখরমারুহ্য যুখনাথং সংবা- 
ময়ামি। 
অতএব আমি পর্বত শিখরে আরোহণ করিয়া যুখ- 

গতিকে কহ। 

তথা ুষ্ঠিতে যৃথখনাথ উবাচ ব কন্তৃৎ কুতঃ নমায়াতঃ।, 
তাহা করিলে যুখপতি কহল কে তুমি, কোথা 

হইতে আধিঙ্গ1। 
সবুতে শশকোছং। 
সেবালল আমি শশক। 0 

ভগবত চন্দ্রেণ ভবদস্তিকে প্রেবিতঃ!. 
ভগবান চন্দ্র আপনকার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। 



বিগ্রহ। ২৮৭ 

মুখপতিরাহ কার্য্যমুচ্যতাং। 
যুগ ত কা? হিলি কাধ) কহ। 

বিজয়োবূতে। 
বিজয় বলিতেছেশ 

উদ্যতে্বপি শত্তষু দ্তো বদতি নান্যথা। সদৈ- 
বাধধ্যভাবেন যথাথপ্য হি বাচকঃ ॥ ৪৫৪ ॥ 

শস্ত্র উত্থিত হইলেও দত অনাথা কহে না যেহেতু 
দূত অবধ্য ভাবে সব্ধদাই যথার্থের ঘভ্ত। হয় ॥ 8৫৪ 

তদগ্ছং ১০ ব্রবীমি শৃণু। 
সেই হেত আমি তাহার আজ্ঞাতে ঘি শুন। 

ষদেতে চি শশক। সীট নিঃন। 
রিতা স্তদন্ুচিতং কৃতং। 
ই যে তুমি চত্রসরোবরের রক্ষক শশকদিগকে 

দরীককত করিয়াছ তাহ! অনুচিত হইয়াছে। 
তে শশকা শ্চিরমস্মাকং রক্ষিতাঃ অতএব মে 
শশাঙ্ক ইতি গ্রসিদ্ধিঃ। 
সেই শশকের। বহুকাল আঁমারদিগের রক্ষিত 

অতএব আমার নাম ৮পান্ক এই প্রসিদ্ধ আছে। 
এবনুক্তবতি দুতে যুখপতি ভক্বাদিত্বমাহ গণি 
ধেছি ইদমজ্ঞানতঃ কৃতং পুন নন কর্তৃব্যং। 
দূত এই প্রকার কহিলে পর যুখস্থামী ভয়ে 



২৮৮ হিভোপদেশ। 

ইহ! কহিল অবধান কর অজ্ঞান প্রধুক্ত করিয়াছি 
পুনর্বার করিব ন|। 

দু'ত উবাচ। 
ধৃত বলিল । 

বদ্যেবং তদত্র সরনি কোপাং কম্পমানং ভগ-. 
বন্তং শশাঙ্কং প্রণম্য গ্রসাদ্য চ গচ্ছ। 
দূত বলিল যদ এরূপ হয় তবে এই সরোবরে 

কোপে কম্পেত কলেবর তগবান্ শশান্ককে প্রণাম 
করিয়া প্রসন্ন করিয়া গ্রমন কর। 

ততে | রাত্রৌ যৃধপতিং নীত্ব! জলে চঞ্চলং চন্দ্র- 
বিশ্বং দর্শয়িত্ব যুথপতিঃ প্রগ/মং কারিতঃ 

অনন্তর রাত্রিতে লইয়া গিয়। জলে চঞ্চল চক্রমণ্ডল 

দেখা ইয়। ঘুখপতিকে প্রণাম করাইল। 

উত্তঞ্চ তেন দেব অজ্ঞানাদনেনাপরাধঃ কুন্ত- 
স্ততঃ ক্ষম্যতাং, নৈবং বারাস্তরং বিধান্যতে, 
ইতুক্ত,। প্রস্থাপিতঃ। 
'আর সে কহিল হে চন্দ্র, অজ্ঞান প্রযুক্ত ইনি অপ- 

রাঁধ করিয়াছেন, ক্ষমা কর, বারান্তর এরূপ করি- 
বেন না, ইহকহিয়। প্রস্থান কর1)ইল। 
অতোহং ব্রবীমি ব্পদেশেপি সিদ্ধিঃস্যাদিতি। 
জতএবঞজমি বলি ছল দ্বারাও সিদ্ধি হয় ইত্যাদি। 



বিগ্রহ । ২১৮৯ 

ৃ্ ততো ময়োক্তহ ॥ 

তাহার পর আন কহিলান। 

সএবানম্মৎ প্রভ় রাজহংসে। মহাঁপরতাপোই তিস- 
মর্থ ট্িলোকাস্যাপি প্রভৃত্বং তত্র যুজ্যতে কিং 
পুনারাজ্যমিতি 
. সেই রাজহৎস মহুষ্চগ্রতাপী অত দমর্থ, আমার- 

দের আবম তাহাতে ত্রিভূবনের কর্তৃত্ব উচিত হয় 
রাজ্য কি। 

তদাহং উঃ পক্ষিভি দুষ্ট কথমস্মন্ডমৌ চরসী 
ত্যভিধায় রা্চ শ্চিত্রবর্ণম্য সদীপৎ নীতিঃ ॥ 
তখন “ওরে ছুট! তুই কেন আমারদের স্থানে 

ঢরতেন্ছিদ? ইহ। কহিয়া গংক্ষরা আদ।কে চিত্রবণের 
হাধামে লইয়াগেল। 

ওতে রাজ্ঞঃ পুরো মাং প্রদর্শ্য তৈঃ প্রণম্যোক্তং 
. দেব অবধীয়তাং 

ভদনন্ত্ুর রাজার অগ্রে আম।কে উপস্থিত করস 
প্রদান পুক্ঘক কহিল মহারাজ! আবধান করুন 1 

এষ ছুষ্টে। বকঃ অল্পদ্দেশে চরম্মপি দেবপার্দা- 
ন্ধিক্ষিপতি। 

সি 

ধ 
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এই দুষ্ট বক আমারদের দেশে চরত মহ). 
রাজের চরণের নিন্দা করে। 

রাজাহ কোহয়ং কুতঃ সমায়াতঃ। 
রাজা কহিলেন কে এ1?কোথ। হইতে আমিয়!ছে ? 

তে উচুঃ। হিরগ্য গর্ভনায়ো রাজহংনস্যানুচরঃ 
কর্প,র ্ বীপাদাগতঃ | ৃ 
তাহারা কহিল হিরণাগভ নামে রালহংসের অন্ত- 

চর কপুরদ্বীপ.হহতে আসিয়াছে। 

অথাহং গৃধেণ মন্ত্রিণ। পৃষ্টঃ কন্তত্র বুখ্যোমন্ত্রী- 
তি। ময়োক্তং সর্বশান্ত্রাথপারগঃ সর্বাজ্জে। নাম 
চক্রবাকঃ। 

অনন্তর গৃধু মন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাস1করিল সেখানে 
গ্রধান মন্ত্রী কে? আরম কহিলাম সকল শাস্ত্া্থ 
বেস্তা সর্ধজ্ঞ নামে চক্রবাক। 

গৃধোবদৎ যুজ্যতে স্বদেশজেইসৌ। 
গৃধ বিল উপযুক্ত বটে, এ ৰ)ক্তি স্বদেশ 

জাত। | 

যতঃ। স্বদেশজং কুলাঁচারবিশুদ্ধমথ বা 
শুচিং। মন্ত্রজ্জ মব্যসনিনং ব্যতিচার বিবর্জিতং ॥ 
অধীত ব্যবহারজ্ঞং মৌলখ্যাতং বিপশ্চিতং। 



বিগ্রহ ২১১ 

অর্থস্থ্যোৎ 'পাদকখৈব বিদধ্যামন্িণং নৃপঃ॥ 
৪৫৫ ॥ 

যেহেতু নিজদেশ জাত, কূলুাচারবন্ত, উৎকোচ 
ধনাগ্রাহক, পবিশ্র, মন্জ্ঞা তা, বাসমরহিত, ব্যভিচার 
দোষে বিরাহুত, ব্যইহীীরজ্ঞ, উত্তম বংশজাত, খ্যাত, 
পত, ধনের উৎপাদক, এতাদুশ ব)ক্তিকে রাজা মন্ত্র 
করিবেন ॥ 8৫৫ | এ 

অত্রাস্তরে গশুকেনোক্তৎ-। 
হত্যবসরে শুক কহিল। 

দেব কপুরদ্বীপাদয়ো লবৃদ্ধীপ! জন্ৃদ্বীপাস্ত- 
গতাএৰ। 
হে রাজ[ধরাল! কর্পদ্বীপ প্রভৃতি কুদ্রধীপ জন্ব 

দ্বপেরই অন্তগত। 

তত্রাপি দেবপাদনামেবাধিপত্যং৭ 
তাহাতেও মহারাজেরই চরণের প্রভুত্ব॥ 

ততে। রাজ্ঞাপুযুক্তং এবমেৰ। 

তাহার পর রাজাও কহিলেন তাহাই বটে। 
হতঃ। রাজা মত্তঃ শিশুশ্চৈব, প্রমাদী ধনগ- 
রিতঃ। অপ্রপ্যিমভিবাঞ্স্তি, কিংপুনর্মভ্যাতেই 
পি ষৎ॥ ৪৫৩ 

যেহেতু রাদা ও মদদির| পানাদি এযুত্ মৃত ও 
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বালক ও অবিবেচক ও ধনগর্কাত,। এ'সকল বদি 

ছুষ্পপা বস্তুত অ'ভলাব করে)য,হ? প্রাপ্য হয় তাহার 

কথা কি ৪৫৬ ॥ 

ততো ময়োক্তং ' যদি বচনমাত্রেণৈবাধিপত্যং 
সিদ্ধাতি তদান্মিন দ্বীগেইপ্যন্নৎপ্রভে। হিরণ্য 
গর্ভন্য স্বাম্যমন্তি। 
য'দ বাক্য মাত্রেতেই স্বামত্ব সিদ্ধ হয় তবে এই 

দ্বীপেতেও আম্ারদের স্বানি হিরণ্যগতের প্রভু 
আছে। 

শুকোবদৎ কথমন্ত নিশ্চয়ঃ। 
শুক বলিল ইহাতে কি নিশ্চয় ॥ 

সয়োক্তং মংগ্রামঞ্এব | 

অমি কহিলাম যুদ্ধ। 

রাজ্ঞ! বিহস্তোক্ং স্বস্বামিনং গত্ব! সচ্জীকুরু । 
রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আপন প্রভূকে গিয়া 

প্রস্তুত কর। 
তদা ময়োক্তং স্বদ্ুতোইপি প্রস্থাপ্যতাং ॥ 

তখন আমি কহিলাঁম আপন'দুতও পাঠাউন । 
[রাজোবাচ। 

রাজা বলিলেন। 



বিগ্রহ । ১৯৩ 
কঃ প্রয়াস্তৃতি দৌত্যেন যত এবন্ত,তো দুতঃ 
কার্ধাঃ | 
দৌত্যকর্ে কে যাইবে? যেহেতু এই প্রকার দূত 

কর্ভুবা। 

ভক্ঞে। গুণী শুটি দক্ষ প্রগলভোইবাযসনী ক্ষমী। 
হ্বাহ্মণঃ পরমন্মজ্ঞো, দুতঃ হ্যাৎ প্রতিভাববান্ ॥ 
৪৫৭ ॥ 
অনুরক্ত ও গুণবান্ ও পব্ত্র ৪ শিপুণ এবং বস্তা! 

ও বাসন রষ্ঠিত ও ক্ষমাযুক্ক '“আঁর পরমন্মবেন্তা এবং 
অন্থুতব ছারা কার্ধ/বোদ্ধ। এতাদুশ লোক দূত হয় 
৪৫৭ ॥ 
গুধো ইব্দৎ সন্ত্যেব দূত] বহবঃ কিন্তু ব্রাঙ্ষণ এব 
কর্তব্যঃ | 
গু বলিল অনেক দূত আছে কিন্তু ব্রাক্মণই 

দূত কর্তব্য 

বতঃ। প্রসাদং কুরুতে পত্যুঃ সম্পরভিং নাভি- 
বাঞ্তি। কালিয়। রর নাপৈর্তীশ্বর সঙ্গ- 
মাৎ॥ ৪৫৮] 

যেহেতু স্বামির প্রসন্গতাঈ করে এশ্বর্ধা অভিলাষ 
করে মা,যেমন শিবের কণ্ুলগ্র কা [লক্ট সথ য় কফ 



২৯৪ হিভোপদেশ 

বর্ণতা ত্যাগ করে না অর্থাৎ স্বামির শুক্রবর্ণ সৌন্দর্য) 

গ্রহণে অভিলাষী হয় না ॥ ৪৫৮ ॥ 
রাজাব্রবীৎ ততঃ শুকএব ব্রজত, ডক ভ্বমেবাদেন 
সহ গত্বা অম্মদভিলধিতং ব্রহি। 
রাজ] কহিলেন সেই হেতু শ্রক্কই গমন করুন। হে 

শুক তুমি ইহার সহিত গমন কণ্রয়। আমারদের 
বাঞ্চিত বল । 

গুকোবদং। 
শুক বলিল | 

বথাজ্ঞাপয়তি দেষ$, কিুয়ং দুর্্ভনে। বক স্তদ- 
নেন সহ ন গচ্ছামি। 
মহারাজ যে প্রকার আদ্র। করেন কিন্ত এই বক 

ছুজ্জন এই হেতু ইহার সহিত গমন করিব ন11 
তথাচোক্তং ৷ 

খলঃ করোতি ছুর্কৃত্তিং, হুনং ফলতি সাধুষু। 
দশাননে! হরে লীতাং, বন্ধনং ল্যান্মহোদধেঃ | 
৪৫৯॥ 

তাহা পণ্ডিত কর্তৃক উত্ত আছে খললোক ছুক্বম্ম 
করে কিন্তু সঙ্জনে' তাহার ফল হয়, দেখ রাবণ শীতাঁকে 
হরণ করিল তাহাতে সমুদ্রের বন্ধন হইল ॥৪৫৯। 
'অপরঞ্চ) ন স্থাতব্যং ন গস্তব্যং, দুর্জনেন 



বিগ্রহ। ২৯৫ 

সমং কচিৎ। কাকনঙ্গাদ্ধতে! হংস, সিষ্ন্ 
শচ্ছংশ্চ বর্তকঃ ॥ ৪৫৯ ॥ 
অপর দু লোকের সহিত থাকিবে না গমনও 

করিবে না কেননা হুং স কাকসমতিয্যাহারে থাকিয়! 
এবং বর্তৃক তংসঙ্গে' গ্রদন করিয়। নষ্ট হইয়া ছল ॥ 
৪৫৯ ॥ 

রাজোবাঁচ কথমেতৃৎ। 
রাজ! বলিলেন ইহা কিরপ। 

শুকঃ কথয়তি। 
শুক কহিল । 

অস্ত্যব্জর়িনীবত্ প্রান্তরে প্রক্ষতরুঃ ৷ ভত্র হংস 
কাকৌ নিবসতঃ। কদাচিদ্গীম্ম সময়ে পরিশ্রাস্তঃ 
কশ্চিৎ পথিকস্তত্র তরুতলে ধনু কাণ্ডং সন্গি- 
ধায় সুণ্ডঃ। 
উঞ্জ্নীর পথের মধ্যে একটী পাকুড! বৃক্ষ থাকে । | 

তাহাতে হংম আর কাক হাস করে গ্রীষ্মকালে এক 
দিন কোন পথিক আ্াস্ত হইয়! তরুতলে ধন ও. শর 
রাখিয়। নিদ্রা থেল। 

তত্র কণান্তরে তন্সখাৎ বৃক্ষচ্ছায়া জপগত।। 
কিঞ্চিৎ কলের পর তাহার মুখ হইতে বুক্ষচ্ছায়া 

গোল | 



২৯৬ হিতোপদশ। 

তঃ ুর্বযতেজনা তন্মখতং ব্যাগুমবলোকা 
ক্ষ স্থিতেন হংসেন কৃপয়! পক্ষৌ প্রসার্বয 

রানে ছায়।'কৃত। | 
তদনন্তর নুর্যযকিরণ ব্যাপ্পু তুষার মুখ দেখিয়া রী 

বৃক্ষস্থত হংস দরাহেতু পক্ষদয় ডি ক্রয়! পুন- 
কার তাহ।র মখেছায়। করিল 

ততো! নিরুনিভ্রা সু তেন মুখব্যাদানং 

এ 

তিদ্ 

তাতার পর মে অতিশয় নিদ্রাগত হইয়। সুখে- 
মখ ব্যাদানক তরল | 

অথ স্বতাবদৌ্ছ্ন্যেন্ুঠার স্থখ নহিযুঃ কাক 
স্বস্ত মুখে পুরীষোৎসর্গং কৃত্বা গলায়িতঃ। 
অনন্র স্তাব ছজ্জনতা হেতু পরস্থথাপহন শীল 

এ কাক তাগার ঘুখে বিষ্ট। ত্যাগ করিয়া গপলাইল। 
ততোযাবদসৌ পান্থ উথাক়' উদ্ধং নিরীক্ষতে 
তাবত্তেনাবলোকিতো হং সঃ কাণ্ডেন হতে| 
ব্যাপাদিতশ্চ। | 
_তৎপরে ঘখন & গরধিক উঠিয়া উপরে অবলো- 

কন করল তখন সেই. হংস নিরীক্ষিভ হওয়াতে বাশ 
করণক বিদ্ধ করি হ€মুকক্রে বিনউ করিল। 



বিগ্রহ। ১৯৪ 

বর্তককথামপি কথয়ামি। 
বর্তকের কথাও ক্ছি | 

একদ| ভগবতে! চা যাত্াগুসঙ্গেন সরস 
পক্ষিণঃ সমুদ্র্তীরং গতাঃ 
এক ৭ প বাত! গ্রসক্ষে সকল 

পঙ্ী সমুদ্র তীরে গমন করল । 

ততঃ কাকেন সহ বর্তকশ্টুলিতঃ। 
তদনন্তুর কাকের সঙ্গে বর্ডুক চলিল। 

অথ গোপালস্ত গচ্ছতো দধিভাগ্রাদ্বারং বারং 
তেন কাকেন দধি খান্যতে। 

সেই সময় গমনকারি একজন গোপের দধি - 

ভাওড হতে সেই কাক পুনঃ১ দধি খাইতে লাগিল! 
ততো! যাবদসৌ দধিভাঁওং ভুমৌ নিধায় উর্ 

, মবলোকতে তাৰত্বেন কাকবর্তকৌ ষ্টো . 
অণন্তর যখন এ গোপাল ভূতে দধতাও 

রাখিয়া উদ্ধে নিরীক্ষণ করিল তখন দে কাক ও 
রে দেখিতে পাইল | 

ততস্তেন নিরীক্ষিতঃ কাকঃ পলাস্ি ত৪। 
তদমন্তর তাহা কর্তৃক নিরাক্ষিত হইবা' মাত্র কাক 
পলাইল। 



২৯৮ হিতোপদেশ। 

কর্তকঃ ম্বভাবনিরপরাধে মন্দগতি স্তেন- 
প্রাপ্ডো ব্যাপাদিতঃ | 

বর্তৃক স্ব্ভাবতঃ নিরপরাধ একারণ যন্দ২ গমন 
করিতেছিল, গোপকর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপাদিত হল 
অআতোহং ব্রবীমি ন স্বাতব্য্ন শন্তব্যমিত্যাদি 
এই নিমিত্তে আমি বলি হুষ্ট লে!কের সহিত 

থাকিবে নাও গন করিবে না ইত্যাদি। 
, তো ময়োক্তং। 

তাহার পর আমি বলিলান। 
ভ্রাতঃ শুক! কিমেবং ব্রবীষে মাংপ্রতি যথ! 
শ্ীমদ্ধেবস্তথ! ভবানপি। 

ভ্রাতঃ শুক। এ কি বলিতেছ? আমার প্রতি 
শ্রীযুক্ত মহারাজ যে রূপ আপনিও ০্ই রূপ। 

গুকেনোক্ং অক্ঞ্েবং |. 
শুক কহিল এরুপ বটে | 

দুর্জনৈরুচ্যমানানি+। অন্মতানি প্রিয়াণাপি। 
অকাল কুসুমানীর, ভয়ং সঞ্গুনয়ন্তি হি॥ ৪৬০॥ 

কিন্তু ছুর্তম কর্তৃক প্রিয় অথচ সম্মত কথিত হই- 
লেও অকান্স গ্রুষ্পের নায় ভয় জন্মায় ॥৪৬০। 
চর্জনতৃ্। ভবতো বাক্যাদেব জ্ঞাতং যদদন- 
য়োড পালয়োর্কিগ্রহে ভবন্ঘচনেব নিদানং। 



বিগ্রহ।! ২৯৯ 

তোমার বচনেতেই ছুহ্জনত্ব অবগত হইয়াস্ছ যে 
হেতু এই দুই রাজার সংগ্রামে তোমার বাঁকাই কারণ। 
পশ্য। প্রত্যক্ষেহপি কৃতে দোষে, মূর্খঃ সান্তেন 
তৃষযতি। রথকাঁরে! নিজাং ভার্ধ্যাং, সজারাং 
শ্রিসাকরোৎ ॥ ৪৬১৬ | 

দেখ সাক্ষাৎ অপরাধ করিলেও মুর্খ লোক সান্তু- 
নাতে তৃব্ট হয় ইহার প্রমঃণ, উপপতির সহিত 

(জাগন জায়াক্টেরথকার মস্তকে করিয়ার্নছল [৪৬১ ॥ 

রাজ্ঞোক্তং কথখমেতৎ। 

রাজা জিজ্ঞানিলেন এ কি প্রকার । 
 শুকঃ কথরতি। 
শুক বলিতেছে। 

অস্তি যৌবন প্রীনগরে মন্দমতির্নাম রথকারঃ 
,সচ স্বভার্যযাং বন্ধকীং জানাতি কিন্ত জারেণ 
সমং স্বচক্ষুষ! নৈকস্থানে পশ্যতি। 
যৌবন ঞনগরে মন্দমতি নামে রখকার থাকে লে 

আপন পত্ীকে দশ্চরিত্রা, জানে কিন্তু উপপতির 
র্ হত এক স্থানে নিজ চক্ষতে কখন দেখে নাই। 

'ততোইসৌ রথকারোই হুমন্যং গ্রাম গচ্ছা 
মীত্যাক্ত। চলিতঃ ৷ কিয়দূরং গত্বা পুনরাগত্য 
পর্ষ্যক্ষে নিভূতং স্থিতঃ। 



৩০০ হিতোপদেশ 
সি 

তাহার পর এ রথকার আমি অন্য গহামে গনন 

করি ইহা কছ্হয়া চলিল। কিছু দর পিয় পুনশ্ট 

আসিয়া পর্যান্কতলে নিজগৃতে প্রচ্ছল রূপে থাণকল। 

অথ রথকারে! গ্রামান্তরং গত ইযুপজাতবি- 

স্বাসঃ সজারঃ সন্ধ্যাকাল গবাগতঃ। র 
তনন্তর রথকার গ্রামাস্তরে শিয়ছে ইহাতে তাভা- 

র পন্্ীর জার জাতপ্রত্যয় হইয়। সায়ঘকালেতেই 
আসল। 

পশ্চাত্বেন সমং তন্মিন্ পর্য্যস্কে ক্রীড়ন্তী রথকার- 
পত়্ী পর্য্যস্ক তলস্তিতস্য ভর্ত,ঃ কিঞ্িদক্গস্পর্শাৎ 
স্বামিনং মায়াবিন মিতি বিজ্ঞায় বিষরাভবৎ। 

অনন্তর তাহার সহিত সেই খউ্টাতে জ্রড়া করত 

রথকার পত্বী পর্যাঙ্কতল স্থিত স্বামির কিঞ্চৎ অঙ্গ- 

স্পর্শে তাহাকে কপটী জানিয়। বিষয় হইল। 
ততো জারেণোক্ং। 

তাহার পর উপপতি কুল ॥ 

কিনিতি ত্বমদ্য ময়! সহ. নির্ভরং ন রসসে 

বিশ্মিতেৰ প্রতি উভীসি মে ত্বং। 
কেন তি অদ্য আমার সভিত গাঢ় রমণ করিতে তর 

চ না, অদ্য তোমাকে বিস্তার ন্যায় দেখিতেছি 

কেন! 
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 তয়োক্তং। 
সেক্হিল। 

অনভিজ্ঞন্্বং। স প্রাণেশ্বরে! যেন .মমাকৌ 
মারং সখ্যং সোঙদ্য গ্রামাস্তরং গতহ। 

তুর্ন অজ্ঞ,সেই অক্ধার প্রাণনাথ, ষাহার সহিত 
আসর বাল্যাবধ বন্ধ, তিনি আজি গ্রামান্তরে 
গিয়াহেন। - 
তেন বিনা সকলজন পুর্ণোইপি গ্ীমো মাম্প্রতা, 
রণ্যৰদ্ভাতি, ফকিস্তাবি, তত্র পরস্থানে কিং খাদিত 
বান্, কথন্বা প্রস্থপ্তঃ, ইত্যাম্মদ্বুদয়ং বিদী 
য্যহে। 
তাহা! ব্যতিরেকে সমস্থ মন্ুষ্যে গ্রাম ্ুণ থাকিলেও 

আনার প্রতি কানন তুল্য প্রকাশ পাইতেছে। কি হবে 
তিন পরস্থানে কি ভক্ষণ করিতেছেন, কি প্রকারেই বা 
শয়ন করতেছেন, এই ভাবিয়া আমার হদয়' বিদীর্ণ 

হইতেছে । * 

জারো ব্রুতে তৰ কিমেবং স্সেহভূমীরথকারঃ। 
জার কহিল তোম্ধর কি এই প্রকার সেহস্থান 

রখকার। রঃ 

_.. বন্ধক্যবদৎ রে বর্কার কিন্বদসি শৃণু। 
ব্্দকী বলিল অরে বর্ধর!.কি বলিতেছিস | শুন। 
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পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা, দ্ৃষ্টা য| ক্রোধচক্ষুষা। 
স্প্রপন্নমুখী ভর্ত,৪, সা নারী ধন্ম ভাগিনী॥ 
৪৬২ ॥ 

স্বামি পরুষ বাক্যে বজিলেও এবং ক্রোখচক্ষে দৃ্ডি 
করিলেও যে স্ত্রী প্রসন্ন হইয়, থাকে সেই তু ধন্ম 

ভাগ্িনী ॥ ৪৬২ 
অপরঞ্চ। নগরস্থো বনস্থো। বা, পাপো ব। 

যদ্দিবা শুচিঃ। যানাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা, 
তাদসাং লোক মহোদয়] । 
অপর নগরস্থই র। হউক হনস্থই ব। হউক অপবি- 

ত্রই ব। হউক পবিত্রই বা হউক, স্বামী যে স্ত্রীলোকের" 
দিগের প্রিয় সেই ভ্রীলোকেরদের উত্তম স্বর্গ হয় ॥ 
৪৬৩ ॥ 

অন্যচ্চ। ভর্ভা হি পরমং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈ- 
বিনা? এষ! বিরহিত তেন শোভনাপি ন 
শোভন।॥ ৪৬৪ ॥ 
অপর নারীজনের অলঙ্ক।র ন। খাকিলেও স্বানীই 

উত্তমালক্কার। ভর্ভু কর্তৃক বিরহিত। যে নারী সে 
অলঙ্কারে শোভিত! হইয়াও শোভিত। নয় ॥ ৪৬৪॥ 
স্ব জারঃ পাপুমত মনোলোল্যাৎ পুষ্পতাস্বূল 
সদ্ুশ$.কদাচিৎ সেব্যসে কদাচিন্ন সেব্যমে চট 
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তুমি উপপণ্ত পাপমতি অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য 
প্রযুক্ত প্ু্প তালের ন্যায় কদাচিৎ সেবা হও বদ 

চিৎ সেবা না হও 7 

স চ স্বামী মাং বিক্রেতুং দেবৈভো ব্রাঙ্গণে- 
ভ্যোপি দাতুমীশ্বরঈৎ্কিং বহুনা তন্মিন্ জীবতি 
জীঁবামি তন্মরণে চান্ুমরণং করিষ্যামি ইতি 
গ্রতিজ্ঞা বর্ততে। 

তিনি ভর্তা, আমাকে বিক্রয় করিতে পারেন, দেব- 
তাও ব্রাঙ্গণকে দিতেও প্রভু হন' বিস্তার কি কির 
তিনি বাণ্চলে বাচিব, তাঁহার মরণ হইলে অন্ূমরণ 
করিব এই প্রতিজ্ঞা আছে । 

যতঃ। তিজ্রঃ কোট্োদ্ধ কোটী, ধানি লোমা- 
মানি মানবে । তাবৎ কালং বসে স্বর্গে, তর্তা- 
রৎ যাঁনুগচ্ছতি 0৪৬৫) 

যেঙ্গেতু মন্তুষ্য শরীরে যে সার্া তিনকোটি লে!ম 
আছে যেস্ত্রীস্বামির সহিত মহঘরণ করে সে তাবৎ 
কাল সর্গেবাপ ফরে॥৪৬৫॥ 
অন্যচ্চ। ব্যালগ্রাহ 'যথ। ব্যাঁলং বলাডুদ্ধরতে 
বিলাৎ। তদ্বন্তর্তার মাদার খর্গলোকেসহীরতে 
॥৪8৬১৬॥ 

এবং সাপুভিয়। যেমন রত হইতে নর্গ উদ্ধার 
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করে সেই রূপ যেক্ত্ অন্থমরণ করে সে পণতকে উদ্ব! ও 
করিয়। না যায়।৪8৬৩৬॥ 

অপরঞ্চ। চিতে পরিষ্বজ্য বিচেতনং পতিৎ 
প্রিয় হি বামুঞ্চতি দেহমায্মনঃ। কৃত্বাপি পা- 
পং শত ১গ্থ্য মপ্যসসৌ, পতি ₹ গৃহীত্ব। স্থরলোক 
মাপ্পয়াৎ॥ ৬৬৭ ॥ র্ 
অপর যে প্রিয় আাচিতার উপর মৃত গতিকে 

আলিঙ্গন করিয়া দেহত্যাগ করে সে শ্বামিকে গ্রহণ 

করিয়। দেবলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬৭। ্ 
এতৎ সর্ধং শ্রত্বা স রথকারোইবদৎ ধন্যোইহং 
যস্যেদুশী প্রিয়বাদিনী ম্বামিবতসলা ভার্ষেচতি 
মনসি নিধায় তাং খউটাং স্ত্রীপুরুষলহিতাং মুদ্ধি। 
কৃত্বা সানন্ং ননর্ভ। 

এই মকল শুনিয়। রথকাঁর বলিল আমি ধন্য যাহার 
এতাদশী প্রিয়তাষিণী স্বামি বসল] গত্ী। অন্তঃ-' 
করণে এই রূপ করিয়। স্ত্রী প্ুক্ষ নহত দেই খরা 
মৃন্তকে লইয়া আহ্লাচ্দ নৃত্য করিতে লাখিত্কী। 

অতোহহৎ ব্রবীমি প্রত্যক্ষেইপিকৃতে দোঁষ ই- 
তযাদি। ও 
এই নিমন্ত্রে আমি বলি সাক্ষাৎ অপরাধ করিলেও 

ইত্যাদি রে 
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ততোহং তেন রাজ্ঞ! যথা ব্যবহারং সম্পূজ্য প্র- 
স্থাপিতঃ, গুকোপি মম গশ্চাদাগচ্ছন্নাস্তে, এতৎ 
সর্ধং পর্জ্ঞায় যথ| কর্তব্য মনুসন্ধীয়তাং। 

তাহ।র পর সেই রাজ। ব্যবহারান্থমারে আমাকে 
সন্মান করিয়া বিদায় করিলেন, শুকও 'আমার পশ্চাৎ 
আসিতেছে । এই সবক্ষ জানিয়! যাহা কর্তব্য হয় তাহ! 
বিবেচনা করুন| 

চক্রবাকে! বিহস্যাহ দেব বকের তাবদেশাস্তর 
মপি গল্জাঃযথাশক্তি রাজকার্যা মন্ুিতং কিন্তু 
দেব স্বভার্ব এষ মূর্খ ণাং। 
চক্রবাক হাস] করিয়া কহিলেন মহারাজ! বক 

দেশান্তরে গিয়। সামর্থ)ানুসারে রাজকার্ষ অনুষ্ঠান 
করিয়াছে। হে ভূপাল ! মুখদের এই স্বতাঁব। 

যতঃ। শতং 'দদ্য| ্লবিবদে দিতি বিজ্ঞস্য 
সম্মতং। বিন! হেতু মপি হ্ম্থ, মেতন্ম্খস্য 
লক্ষণং ॥ 8৪১৮॥ . | 

যেহেতু শতও দ্বিবেক তথাপি বিবাদ করিরেক 
ন/' ইহ পণ্ডিতের সম্মত, কারণব/তিরেকেও ঘন্দু কর! 
মূর্খের লক্ষণ ৪৬৮॥ 

ন 
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রাজাহ কিমভীভোপালস্তনেন প্রস্তত মন্রসন্ধী- 
য়তাং। 

ব্রান্জা কহিলেন অতীতের অন্থুশেচনে রি প্রয়ো- 
জন,উপস্থিত অনুসন্ধাঁণ কর। 

চক্রযাকো জতে দেব বিজ্ঞনে ব্রবীমি। 
চক্রবণক বলিল মতারাজ ! নিজ্জর্নে বলিৰ। 

যত্ঃ। বর্ণীকার এ্রতিধ্বাটন ' স্্ে ত্রবস্দ/বিকা- 
রতঃ। অপ্ুযুহক্তি মনে! ধীর! শষ্মাদ্রহাস ম- 
স্ত্রয়েৎ ॥ ৪৬৯ ॥ 

যেহেতু পণ্ডতেরা বণ দ্বারা আকার দার গতি" 

ধ্রনি দ্বার চক: একার দ্বার! মুখ বিকার দ্বারা মানস 

তর্ক করেন মেই হেত নিজ্জনে মন্ত্রণ। করিবেক ॥ ৪৬৯ 
অন্যচ্চ। আকার রিক্ষিতৈ গত্যা, চেষ্টয়া ভাষ- 
চা নেত্র বজ্ঞু বিকারাভ্যাং, জ্ঞায়তেইস্ত্গ 

₹ মনঃ॥ ৪৭০ | 
অপর আকার দ্বারা ইজিত দ্বারা গঘন দ্বার! চে 

দ্বার বাক দ্বার] চক্র বিকার দ্বার। ঠুখের বিকার 

ঘবার। অন্তর স্থিত মন জ্ঞাত হয় ॥ ৪৭০ ॥ ্ 

রাজ। মন্ত্রী চ তত্র স্থিত £, অন্যে কআনাত্র গতাঃ। 
রাজ! ও মন্ত্রী সেই স্থানে থাকিলেন, অন্য লোকে" 

রা হ্থানাসরে গেল। 
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চক্রবাকো জ্রুতে দেবাহমেবং জানামি কস্যাপ্যম্ম- 
মিয়োগিনঃ প্রেরথায় বকেনেদমনু্িতং | 

টক্রবাক বলিল মহারাঁজ। আমি এইরূপ বুঝি- 
তেছি আমাদের, কোন নিয়েপি লোকে প্রেরণের 
নি'মন্ত বক এ ৭ করিয়!ছে । 

মৃতঃ। বৈদ্যান। মীতুরঃ শ্রেয়ান্, বাদনী চ নি- 
য়োশিনাং। বিছুষাং জীবনং মুর্খো সন্ধর্ণো 
জীবনং নাং ॥ ৪৭১॥ 
যেহেতু হিকিৎমকদিগের রোগীই মঙ্গল, অধি- 

কার রাজ।দের ব্যসনী ব্যক্তিই মঙ্গল, পণ্ডিতদের 

মুর্খই জীবন, সল্লোকেরদিগের অমন জাতিই 
জীবন | ৪৭১ ॥ 

রাজাব্রবীৎ। 
রাজ। বলিলেন। 

তবড়ু কারণমত্ত পশ্চান্সিকপণীয়ং সম্প্রতি ৎ 
কর্তবং তম্নিৰপ্যতং। | 
হউক পশ্টাৎ কার* নির্ণয় কর! যাইবে, ইদানী 

বাত কর্তবা তাহা নিরূপণ কর! 

চক্রবাকো ব্রুতে দেব প্রণিধিস্তাবৎ প্রস্থাপ্যতাং 
চক্রবাক বলিল মহারাজ !দত প্রেরণ করুন। 
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ততস্তদনুষ্ঠানং বলাধলঞ জ:নীমঃ। 
ভবে তাহার অন্থুষ্ঠান এবং বলাবল জানিব। 

ভবেৎ স্ব পর রাষ্ট্রাণাং, কার্ষযাকার্ধযাবলোকনে | 
চারশক্ষু হীভর্তর্য মাস্তান্ধ এর সঃ ॥ ৪৭২। 

নিজ দেশের ও পর দেশের কাধ্যাকার্যা দর্শনে 

প্থিবীপতির দূতই চক্ষ, যাহার দত নাই দে 
অন্ধ 1৪৭২ ॥ 

সচ দ্বিতীয়ং বিশ্বাসপাত্রং গৃহীত্বা যাতু, তেনামে। 
স্বয়ং ভত্রাবন্থায় ভ্বিতীয়ং তত্রতা মন্ত্র কার্য্যং 
স্থুনিভূতং নিশ্চিত্য নিগদ্ধয গ্রস্থাপয়তু। 

সেদ্দিতীয় বিশ্বস্ত লোককে লইয়া! যাউক, তাহার 
সহিভ আপনি সে স্যানে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে সেন্থানের মন্ত্রণা,নিজ্জনে নিরূপণ করিয়া 
কয় পাঠাউক| | 
তথাচোক্তং। তীর্থাশ্রমে সুরস্থানে, শন্বিজ্ঞা 
হেতুনা। তপন্থি ব্যঞ্নোপেতৈঃ স্ব চটরঃ 
লহ সম্বদেং॥ ৪৭৩ । 
বিজ্ঞের] কহিয়াছেন তীর্ঘগ্থানে ও দেবস্থানে শান্ত 

(জ্ঞান হেতুপন্থি চিনে চিহ্িত স্বকীয় দূত দ্বার। 
সমস্ত জাত হইবে॥ ৪৭৩ | 
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গৃট চারশ্চ যো জলে স্থলে চরতি ততোদাবেব 
বকো নিষুজাতাং। 

যে জলে ও স্থলে চরে সেই*গৃঢ় চাঁর, সেই হেতু 
এই বককেই নিয়ে; করন । 
এভাদ্বশ এব ৮ এ দ্বিতীয়ত্বেন গ্রধাতু 
তদ্দৌহ লোকাশ্চ রাজদ্বারে তিষ্ঠস্ত, দেব এত- 
দপিকস্গুগ্রমনুষ্ঠাতব্যং |! *, 
এইরূপ দ্বিতীয়' কোন বধ ইহার সঙ্গে যাউক, 

তাহার গৃহের 'লাকের রাঙসদারে থাকুকঃ কিন্তু হে 
রাজাধিরাজ, ইহাও অত্যন্ত গোপনে করিতে হই- 
বেক। 
বতঃ। ষট্কর্দে। ভিদাতে মন্ত্র স্তথ! প্রাগুস্চ 
বার্তয়!। ইত্যাত্মন। দ্বিতীয়েন, মন্ত্রঃ কার্ষেয মহী- 
ভূতা। ৪৭৪। 

যেহেতু মন্ত্রণা ঘটকর্ণ হইলে ভিন হুয় আর বার্ত। 
প্রাপ্ত হইলেও প্রকাশ পায় এই নিমিত্তে রাঁজ। 
আপনি দ্বিতীয় মজুত সহিত মন্ত্রণা করিবেন ॥ ৪৭৪ ॥ 

পশ্ঠ। মন্ত্রভেদেইপি যে ছো'ষা, ভবস্তি পৃথিবী 
পতেঃ। ন শক্যান্তে সমাধাতু, মিভি নীতি বিদা 
ল্মতং । ৪৭৫1 
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দেখ মজ্্রভেদ হইলে যে দয হয় তাহ! সসাধান 
করিতে শক্য হয় না, নীতিজ্ঞদের এই মত ৪৭৫ । 
রাজা বিমৃষ্যোৰাচ শ্রাপুস্তাবন্ময়োতমঃ প্রণিধিহ | 

রাজ। বিবেচন] করিয়া] কহিলেন আমি উত্তম চর 
পায়নি । 

মন্ত্রী ব্ররতে তদা সংগ্রামবিজয়োইপি প্রীপ্তঃ। 
মন্ত্রী কহিলেন ভবে যুদ্ধে জয়ও প্রাপ্ত হঈলেন। 

অত্রাস্তরে প্রতীহাঁরী প্রবিশ্ঠ গ্রণম্যোবাচ দেব 
জন্বুদীপাদাগতো দ্বারি শুকস্তিষ্ঠতি। 

ইত্যবসরে দ্বারী প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিঘ। 
বলিল হছে মহারাজ, জন্থুীপ হইতে শুক আমর 

দ্বারে আছে। 
রাজডিক্রুবাকমবলোকয়তি । 

রাক্ষা চন্ত্রবাকের প্রতি অবলোকন করলেন | 

চক্রবাকেখোক্তং তাবদীন্বাবান্দে ভিষ্ঠভু পশ্চা 
দাশীয় দ্রষ্টব্যঃ । গ্রতিহারী তমাবাস স্থানং নীত্ব। 
গতঃ। 

চক্রবাক ক'হল বাসায় থিয়! থাকুন পশ্চাঙ আনি 
য় দেখা যাইবেক,অত এব দ্বাররক্ষক তাহাকে আবাস 
স্থানেলইয়।,গেল! 
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রাজাহ বিগ্রহ স্তাব সমুপাস্থিতঃ 
রাজ] কহিলেন সংগ্রাম উপাস্থত। 

চক্রবাকোক্রতে দেব প্রাঞগোব সার ন্ 
, বিধেয়ঃ। 

চক্রবাক বলিল মহীরাজ,, প্রথমে যদ ক ব্য নয় । 

যতঃ। সকিংভূত্যঃ ন কিংমন্ত্রী,য আদাবেৰ, 
ভূপভিং। যুদ্ধোদ্যোগং ্বভৃতচাথং, নিদ্দিশত্য 
বিচারিতংল ৪৭৬। 

বেহেতু সেকি দান আর দেকি রী যে অগ্রেতেই 
ন্পতিকে রিচার'ন। করিয়। রণের উদ্যম করিতে এবং 
্বীয়ন্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয় ॥3৭৬॥ 

অপরঞ্চ। বিজেতুং প্রষতেতাচারী ্ন যুদ্ধেন 
কদ'চন। অনিত্যো বিজয়ে। যস্মা দৃহ্যতে যুদ্ধা- 
মানয়োঃ ॥ ৪৭৭ ॥ 
অপর বিপক্ষকে 'জয় করিবার গিমিত্বে নাম।দি 

রা যত্ব করিবেক, সংগ্রাম দ্বারা কদাচ করিবেক ঘা 
যেহেতু যুধাযনান ছুই লনের নধ্ধো কাহার জয় ইইবেক 
ইহ] নিশ্চয় জানা যায় না ॥ ৪৭৭ | 
অন্যচ্চ |: আমু! দানেন ভেদেন মমস্তৈরব! 
পৃথক। সাধিহুৎ গ্রঘতেতারী ন্ন ঘুদ্ধেন কদাচন 
॥ ৪৭৮ ॥ 
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অপর সাম দানভেদ ইঙ্কার প্রত্যেকে কিস্বা সম- 
স্তেতে বিপক্ষকে আয়ত্ত করিতে যত্বু করিবেক কদাঁচ 
যদ্ধ দ্বার] করিবেক ন। | 84৮ 
'অপরঞ্ধ । সর্বএব জনঃ রো, হ্যনাসাদিত 
বিগ্রহঃ ৷ অদৃষ্টপর সামর্থঃ, সদর্পঃ, কো ভবেন্ন 
ভি ॥ ৪৭৯ 

অপর অকৃত্ যু'ধু সকল লোকই বীর কেনন। যাঁবং 
পরের শক্তি ন। দেখে তাঁরথ কে গর্বিত নর হয় 1 ৪৭৯। 
কিঞ্চ। :ন তথোখাপ্যতে গ্রাৰা, প্রাশিভিদ্দারুণ| 
যথা । অল্লোপায়ামহা সিদ্ধি, রেতন্মস্ত্রকলং মহৎ 
1 ৪৮০ 
আর মস্ষ্ের৷ যেশন কাষ্ঠ দ্বারা কোন বস্তু উপরে 

তুলিতে পারে প্রস্তর দ্বার তেখন পারে না অতএব 

অল্প উপায়ে যে মহৎ কার্ধ) নিষ্পন্গ হয় তাহাই মন্ত্র 
গার মহৎ ফল | ৪৮০ | 

কিন্তু বিগ্র্মুপস্থিতং বিলোক্য ব্যবস্রিয়তাং। 
কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়! ব্যবহার করুন। 

তঃ। যথ।কাল কৃতোদ্যোগাৎ্, কৃষিঃ ফলবতী 
“ঘবেৎ। তহ্ন্নীতি রিয়ং দের, চিরাৎ ফলতি 
'ব্রক্ষণাত,& ৪৮১ ॥ ূ 

যেহেতু হে. মহারাজ সময়ানুসাঁরে উদো|গেতেই 
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যেমন কৃ ফলবতী হয় সেইরূপ রক্ষণ হেতু এই নীতি 
চিরকালে ফলিত! হয় ॥ ৪৮২1 

অপরঞ্ঝ। মহুতৈ! দুরভীক্রত্ব, মাসন্নে শ্বরতা 
গুগঃ। বিপতৌঞ্জমহাল্লেকো। ধীরতা মন্ুগ- 
চ্ছতি ॥৪৮২ | 
অপর অনালন্স কার্ষ্ে মহৎ লোকের ভীরুতা ৩৭, 

কিন্তু কার্য আসন্ন হইলে শৌর্যাই 9 অওএব সঙ্লো- 
কের1 বিপন্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন 1 ৪৮২। 
অন্তঙ্চ। প্রত্যহঃ সর্বনিদ্ধানা, মুত্তাপঃ, প্রখস্নঃ 
কিল। অভিশীতলমপান্তঃ, কিং ৭ ন ভু- 
ভূতঃ॥ ৪৮৩॥ 
বিশেষতশ্চ মছাবলোইসৌ চিত্রবর্ণে বাজ। । 

বিশেষে এ চিত্রবণ' রাজ। মহাবল। 
যতঃ। বলিন| সহ যোদ্ধব্য, মিতি নাহ্যি নিদ 
শনং। যদযুদ্ধংহস্তিন| সার্ঘং, নরাণাং ৃত্যুমা 
বহেৎ॥ ৪৮৪॥ 
যেহেতু বলবানে'র সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদ- 

শন নাই কেনন! মনুয্যদের হস্তির সহিত যে যুদ্ধ'খ 
সে মরণ উপস্থিত করে ॥ ৪৮৪ 
অগ্যচ্চ। নমুর্খঃ কালমপ্রাপা, যোহগকর্তৃরি 



৩১৪ হিডে রি ৃ 

বর্ভতে। কলি ভঁলবতা সার্থ কাটে দ্ামো 
যথ। ॥ ৪8৮৫ । 

অপর [সময় নাঁপাইয়। যে" যতি বঙ্গব/ন্ অপ- 
কাঁরকের প্রতিকূলতা করে দেম্ষুর্খা যেনন পিপীলি- 
কার পালক উৎপত্তএইনপ মনি সহিত কলহ ॥ 

৪৮৫ | 
কিঞচ। কৌন সক্কোচমাস্থায়, প্রহারমপি 
মর্ষয়েৎ। প্রাপ্ত কালেতু নীতিজ্ঞ, উত্তিষ্ঠে জর 
সর্পবৎ ॥ ৪৮৩৬ ॥ 

আর নীতিজ্ঞ ব্যক্তি কমঠের ন্যায় সন্কচিত শর 
হইয়! প্রহারও সহ্য করিবেক এবং সময় পাইলে 
খল দপের ন্যায় উঠিবেক ॥ ৪৮৬ ॥ 
মহত্যল্লেপুযপায়জ্ঞঃ,। সময়েব ভবেৎ ক্ষমঃ। 
সমুন্স, লয়িতুং ৃ ঙ্ষান তৃণানীব, নদীয়ঃ ॥৪৮৭। 

উপায়জ্ঞ ব্যক্ত মহৎ ।বিষয়ে কিন্ত, ক্র বিষয়ে 

সমালই ক্ষমতাবান্ হয়, দেখ নদীবেগ ভ্ণ সকজকে 
যে প উন্মুলন করে বৃক্ষ, সকলছকও সেইরূপে উ উদ্যয- 
লিত করে ॥ ৪৮৪ | | 

'অতস্তদ্দতোপ্যাশ্াস্য তাবদ্ধিয়তং যাৰ ্ £ 
সঙ্জীক্রিজতে। 
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অতএব তাহার দ্বৃতকেও আম্মার দিয়া তাবহ, 

পর্যন্ত রাখ যানৎপর্ষান্ত দুর্গ সুসঙ্জ না হয়] 

যতঃ। একই শন্তং যোধয়তি। পকারস্থো ধন 
।দ্বরঃ। শতং শত্ষ্ত্রাণি, তন্সাদ্দর্গং বিশি- 
যাতে ॥৪৮৮॥ 

যেহেত গ্রাকারম্থ ধন্থুদ্ধর এক বাক্তি শত লোকে- 
র সত যুদ্ধকরে, শত লোক লক্ষ*্লোকের সহিত 
রণ করে, অত্র দুর্গ প্রশস্ত হয়॥ ৪৮৮ | 

কিঞ্চ। অদুর্গে। | বিষয়ই কস্ত, নারেঃ পরিভব! 
ম্পদদং। আছুর্গে। নাশ্রয়ে! রাজা পোতচ্যুত মনুষ্য 
বৎ। ৪৮৯। 
আর অদুর্থদেশ কোন্ বৈরিকর্তক পর!ভৰ স্থান 

নহয়। নৌকা! চাত মনুষোর ন্যায় অদুর্গ রাঁজা [কে 
রি 'অয়চ্ুত জার্নেদে 8৪৮৯৪ 

ছুর্গং কুর্যযান্ম হাখাত, ুচ্চপ্রাকারসং ংযুতং | 
সযস্ত্ং সজলং শৈল, সরিন্মক্ুবনাশ্রয়ং ॥ ৪৯০ ॥ 

. পঙ্ষত নদী মরুভূম এবং অরণা আশ্রয়ে উচ্চ 
কার যুক্ত অতিশয় খত বিশিষ্ট সমস্ত্র সজল দুর্গ 

ফ$রিবেক 1 ৪৯ | 

বিস্তীর্ণং চাতিবিষমং, ধন ধা্য রসার্রিতং । 
'অএরবেশ গ্রসারঞ্চ। সতত! দুর্গসপ্পদঃ ॥18৯১। 



৩১৬ হিতোপদেশ ; 

বিস্তীর্ণ অন্তিবিষম ও ধন খান্ায লবণান্দি যুক্ত 
এবং প্রবেশ নিগ্ম রহিত এই সাত দুর্গ সম্পত্তি ৪৯১] 
স্বাম্যমাত্য সৎ কোষো, বার ছুর্গ বলানি চ। 
পরস্পরোপকারাণি, রাঙ্গ্যং অপ্তাঙ্গমুচ্যতে 
৪৯২ ॥ 

স্বামী অমাত্য নুহৃৎ কোষ রাষ্ট,দুর্গ বল ইহার! 
পরস্পর উপকান্তক' এই সপ্তাক্গ রাজা তয়॥ ৪৯৯। 
দুর্গাধ্যক্ষে। বলাধ্যক্ষে! ধনাধ্যক্ষস্ট ভূপতিঃ। 
দুতহ পুরোধা দৈহজ্ো, ভিষজে! মন্ত্রিগোমতাঃ। 
৪৯৩। 

দুর্গ ধাক্ষ বলাধাক্ষ ধনাধ্যক্ষ রাজ! দত পুরোহিত 
দৈবজ্ঞ বৈদা ইহারা মন্ত্র কারক হয়।। ৪৯৩। 

রাজাহ ছুর্গানুসন্ধানে কো নিযুজ্যতাং। 
রাজ। বলিলেন দুগের অন্থসন্থানে কে নিষুং 

হুইবে। 
চক্রবাকেব্রিভে। 
চক্রবাঁক বলল । 

যে! ত্র কুশলঃ কার্য্যে, তন্ত্র বিনিযোজয়েৎ 
কর্মন্বদৃষটকর্্মা যঃ, শান্ত্রজ্জোপি হিমুহৃতি ॥ ৪৯৫॥ 

যেপক্র্টে যে দৃক্ষ দেই কন্দে তাহাকে নিয়োগ 



বিগ্রহু। ০১৭ 

/ঁরবেক | যে ক্কোক অদৃষ্ট কর্ণ সে শান্সত্ক হহলেও 
কর্ণে মুগ্ধ হয় ॥ ৪৯৫ | 
তদাহ্য়তাং সারসঃ। তথাহুতিতে আগতং সারস 

'মশালোক্য রাজোবাচ ! 
অতএব সারসকে'আহ্বান কর। তাহা, ধরিলে পর 

মাঁরসকে আগত দেখয়স্রাকজা বলিলেন । 

ভোঃ সারস ত্বং সত্বরং ছুর্গমমুসন্ধেহি। 
অহে সারন তুমি শটন্্র দর্গের অন্থুসন্গান কর। 

স'রসঃ প্রণম্যোবা] , 
সরস প্রণাম করিয়। বজিল। | 

দেব. দুর্গং. তাবদিদমেব .চিরাৎ সুনিকপিত 
মান্তে মহৎ সরঃ, কিন্তৃত্র মধ্যবর্তিদ্বীপে দ্রব্য 
সংগ্রুহঃ ভ্রিম্নতাং। 

হে মহারাজ, এই বৃহ সরেশবরে অনেককাঁল জি 
বধি ছুর্ণ নিরূপিত জাছে। কিন্তু এই মধঃবর্তি দ্বীপে 
জবাষংগ্রহ করুনন। ... 
ষতঃ। ধান্যানাং সংগ্রহে! রাজ শনত্তমঃ সর্ফমসহ 
গ্রহাৎ। নিঃক্ষিগু রত্বে। কি মুখে, ন কুর্যযাৎ। 
প্রাথধারণং ॥ ৪৯৬1 
যেহেতু হে মহারাজ সকল সংগ্রহ্রহইডে খানের 

ৰ 



৩১৮ হিতোগপদেশ। 

সংগ্রহ উত্তম কেনন! নুখে রত্বু নিঃক্ষিগ্ত করিয়া 
কোন ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে পারে ন1॥ ৪৯৬। 
কিঞ্ক। খ্যাতঃ নর্কারসান!ং হি, লবণে; রস 
উত্তমঃ। গৃহীভঞ্চ বিন! তেন, ব্যঞ্জনং গৌময়া- 
রতে॥ ৪৯৭॥ নী ৃ 

এবং সকল রমের মধোগ্লবণরস উত্তম বলিয়।' 
খাত কারণ তাহা ব্যতিরেকে বাঞন গোময়ের 
ন্যায় হয়| ৪৯৭৭ 

রাজাহ পত্বরং গত্থা সর্কা মনুতিষ্ঠ। 
রাজ|কহিলেন ত্রায় গিয়। সমস্থ অনুষ্ঠান কর। 

পুনঃ রধিশ্ঠ প্রভীহারী ব্রতে। 
পুনর্ধার প্রবেশ করিয়া দ্বারী বলিল। 

দেব সিংহলদ্ীপাদাগতে! মেখবর্ণে! নাম বায়সঃ 
সপরিবাঁরো দ্বারি তিষ্ঠতি দেবপাদং ভঙ্টুমিচ্ছতি। 

হে রাজাধিরাজজ হিং হলদ্বীপ হইতে ঘেঘবর্ণ নামে 
কাক সপরিবারে আসিয়! দ্বারে দণ্ডায়মান, মহার।জে। 
চরণ দেখিবার নিনিত্ত বাঞ্চ1! করিতেছে | 

রাজাহ কাকাঃ পুনঃ সর্বজ্ঞ বহুদ্র্টারস্চ | তন্ত- 
বতি নংগ্রান্থ ইত্যনুবুধ্যতে। 

রাজা ধলিলেন কাকের! বর্দজ্ঞ হয় এবং বন্দ শর 
হয় অতএব সংগ্রহ কর্তৃবয ইহা বুবিত়েছি। 



নিগ্রহ। ৩১৯ 

চক্রাকে! জ্রতে। 
| টক্রবাক বলিল! 

দেব অস্ত্যেবং কিচ্ক কাকঃ স্থলচরঃ তেনান্মঘ্ি- 
পক্ষে নিযুক্ত কথং নংগ্র।হঃ। 

, হে মহারাজ, এক প বটে কিন্তু কাক স্থলচর 'মেই 

জন্যে আমারদিগের '*কিপক্ষে নিব্ক্ত, কি প্রকারে 
মংগ্রহ করা যাঁয়। 
তথাচোজং। আত্মপক্ষং পরিত্যজা, পরপক্ষেত 
যে। রতঃ। সন পরৈ হরন্যুতে সেন নীলবর্ণ শৃগা- 
লবৎ॥ ৪৯৮. | 

পণ্ডিতের। তাহা কহিয়াছেন যে লোক স্বপক্ষ 
পণ্রত্যাথ করয়া পরপক্ষে আসক্ত হয় সে মুর্খ 
নীলবর্ণ শ্থ।লের নায় পরকর্তৃক হত হয়: ॥ ৪৯৮ ॥ 

 বাজোবাচ কথমেতৎ 
রাজ! কহিলেন এ কি প্রকার । 

মন্ত্রী কথয়তি। 
মন্ত্রী ক'হল। 

অন্ত্যরণ্যে কশ্টিচ্ছগাঁলঃ স্বেচ্ুয়। নগরোপাস্তে 
জাম্যন্ নীলীভাণ্ডে পততঃ পম্চান্ততউথাতু 
'মসমর্ঘঃ প্রাতরাকানং মৃতবৎ সন্দরশয স্থিতঃ॥ 



৩২৯ ছিতোপদেশ। 

কার্টন কোন শৃগাল থাকে, সে তপন ইচ্ছ। য় 
নগরোপান্তে ভ্রমণ করত নী'লীভাণ্ডে পড়িল । তাহ 
হইতে উঠিতে অসমর্থ হওয়াতে প্রাতঃকালে আপন।- 
কে ম্তবৎ'দেখাইয়] রহিল। 

অথ নীলীভাগুবামিন! সৃত ইতি জ্ঞাত্ব। তম্মৎ 
সমুখাপ্য দুরে নীত্বা অপস্মারতস্তল্মাৎ পলায়িতঃ ॥. 
তাহার পর নীলীভাগ্ডের স্বামী তাহাকে মৃত ইহা 

জানিয়। তাহা হইতে উঠাইয়। দরে লইয়। কেলিল 
চন্কুক সে স্থান হইড়ে পলাইয়। গ্েল। 
ততোইসৌ বন গন্বা স্বকীয় মাআযনং লীলবর্ণ 
মবলোক্যাচিস্তয়ৎ ॥ 

অনন্তর এ শ্গাঁল অরণ্যে গিয়া নিজ শরীর কে 
নীলবন্ন দেখিয়।চিস্ত। করিল। 
অহমিদানীমুত্তমবর্ণ স্তদাহং স্বকীয়োৎকর্ষং কিং 
ন সাধরাসি ইত্যালোচ্য শৃগালানাহ্ুয় তেনোক্তং॥ 
এখন আমি উত্তম বর্ণ হইয্াছি তবে আপনার) 

উৎকৃষ্ট কেন সাধন ন| করি এই আলোচন। 
করিয়| শুগবল দিগকে আহ্বান করিয়। কাহল। 



বিগ্রহ । ৩২১ 

অহুং ভগবভ্য বনদেবতয়া স্বহস্তেনারণ্যরাজ্যে 
সর্ষোষ ধরমেনাভিযিক্ত স্তদ্দ্যারত্যারণ্যেইন্ব- 
দাগয়। বাবহারঃ কার্ধ7ই ॥ 
ভগবভী বনদের তা কতৃক শ্বহস্ক দার সর্বোষধি 

ক্ষরণক বন রাজেয আমি অভি” হইয়াছি এই, 
হেতু আজি অবণ্ধ উই কাননে আমার আজ 
কম্্র চলিবেক। 
শৃগালাশ্ট তং বিশিষ্টবর্ণ মবলোক্য সাষ্টাঙ্ 
পাতৎ প্রণম্্যোচঃ যথাজ্ঞাপয়মে দেব ইতানে 
নৈব ক্রমেণ সর্কে্রণাবাদিত্বাধিপত্যং তস্য 
বড় । 

শ্ণালেরা তাহাকে উদ্দম “বর্ণ দেখিয়া! অধটঙ্গ 
প্রণাম করির। কহিল হে মহারাজ, আপনি বেক্ূপ 
আজ্ঞা করেন। এই গ্রকারে সমস্ত বন্বাসি পশুর 
উপরে ভাহার প্রতুত্ব হইল। | 

ততভ্তেন স্বজ্ঞাতিভি রাঁবৃতেন।মহত্বং সাধিতৎ | 
 আনস্তর সে স্বকীয় জ্ঞাতি গণে পরিবৃত হইয়। হত 
সখন করিল। রর 

ততস্তেন |ব্যান্রসিংহাদীন্ুত্বমপরিজনানূ, গ্রাপ্য 
পা র্ 



৩২২ হিভোপদেশ। 

সদলি শ্বগালানবলোক্য লঙ্জমানেনাবচ্ছয়া শ্ব- 
জ্ঞাতয়ঃ সর্দে দুরীকৃতাঃ | 

তাহার পর €স ব্যাত্র সিংহাদি উতকুদ্ট পরিজন 
পাইয়া সভাতে শ্গলদিগকে" দেখিয়া জজ্ভিত 
হইয়। সকল জ্ঞাঁতিকে অপদ্বান পুর্কাক দূর করিয়া; 
দিল । 

ততো 'বিষনান্ শুবগালানবলোকা কেনচিং বৃদ্ধ 
শ্গালেনৈতৎ্প্রতিজ্ঞাতং মা বিষীদত। 

তদদণস্করশুগালের দিগকে বিষন] দেখিয়! কোন বদ্ধ 
শগাল ই প্রতিজ্ঞা করল ভতোমর! বিষণ্ন হই ও ন]। 

বদনেনানভিিজ্ছেন নীতিবিচেদ। মর্শাজ্ঞ। বয়ং স্বস- 
মীপাৎ দুরীকৃতাঃ ভদঘথাইয়ং নশ্যতি তথা 
বিধেদ্ধং। ভতোইসী ব্যাস্্াদয়ো। বর্ণ মাত্র বিপ্র- 
লঙ্ক॥ শুগালমজ্ঞান্থা রাজানমিমং মন্যন্তে | 
আমরণ নীতিত্ত ও মর্মাবিঞ। ক্সামাদিগকে এই অন 

ভিজ প্রাভূত করিল এই কারণে যে রূপে এ নষ্ট হ 
তাহ! কর্জ্রবা। এই বজ্র প্রভুর] বণমাত্র দেখিম় 
শাল না জানিরা ইহাকে রাজা বলিয়া যানে। 
*দধথায়ং পরিচিতে ভবতি তথ। কুরূত ৷ 

অতএব এ যেক্ধপে পরিচিত হয় সেইরূপ কর। 
তা চৈব মন্ুষ্ঠেয়ং সর্দে সন্ধ্যা সময়ে সমিধানে 
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প্হারাব মেকদৈৰ করিষাথ । তত স্থং শব্দমাকর্ণয 
জাতিন্ভাবাতেনাপি শব্দঃ কর্তবাহ। 
এবিষয়ে এই প্রকার কর্তৃধা সকলে সায়ংকালে 

সমীপে গ্থিয়া এক্ধ কাজে অতশন্ শক করিব], সেই 
শব্ষ শ্রবণ করিয়া স্্রাতি স্বতাব হেতুক সেও রব 
কণ়্বেক সন্দেহ নাই । 

ততস্তথামুঠিতে সতি তদ্ৃত্তং। 
অনন্তর সেই প্রকার করিলে তাহাই হইল। 

বতঃ। যছ স্বভাবোহি যস্তান্তি, সনিত্যং ছুর- 
তিক্রমঃ। শ্ব। যদি ক্রিয়তে রাঙা, সকিং নাশ্স- 
ত্যুপানহং। ৪৯৯ ॥ 

যেহেতু যাহার যেন্বভাব.মে তাহ! কখনই পরি- 

হার করিতে পারেন৷ কেননা কুক্ষর যদ রাজ! হয় 
মেকি চন্মপাদুকা ভে/জন করে না॥ ৪৯৯1. 

তভঃ শব্দেনাভিজ্ঞায় স ব্যাস্তরেণ হতঃ। 
তাহার পর শব্প্বার। জানিতে পারিয়। ব্যান্্র সেই 

শুগীলকে নক্ট করিল। 
 তথাচোক্তং। দছাদ্রং মন চ বীর্ষযগ্ষ, সর্বং 
বেভি নিজে! রিপুঃ। দহত্যন্তর্গতশ্চৈব গুক্কং 
বুক্ষমিবানলঃ ॥ ৫০৮ | 

বিজ্দের| তাহ! কহিয়াছেন.ছিদ্র ও মন্ম গু বল সম- 
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স্যইনিজ্স বিপক্ষ লোক জানে আর অসি যেমন শুষ্ক 
ব্ক্ষ দাহ করে সেইরূপ এ ব্যক্ত অন্তবন্থ হইয়া 
সকল নষ্ট করে | €*০ ॥ 

অতোহহুং ব্রন্বীমি আত্মপক্ষং পরিত্যজো- 
ত্যাদি। 
অতএব আমি বল যে' লোক স্বপক্ষ ত্যাগ 

করিযা ইতাণ্দ। 

রাজাহ যদোবং তথাপি দৃশ্টতাং তাবদয়ং দুব!- 
দাগতস্তৎ সংগ্রহে বিচারঃ কার্য ঃ | , 
র।জ] কহিলেন যঙ্যপি এই কপবটেস্তথাপি দেখ 

এ বাতি দূর হইতে আিয়ছে, ইহার সংগ্রক্ক 
বিচার করা: কর্তৃব্য। 

চক্ত বাকো বুতে। 
চক্রবাক বলিল। 

দেব প্রণিধিঃ প্রহিতো দুর্গশ্চ সঙ্জীকৃতঃ। 
হে মহারাজ, চর পাঠান গিয়।ছে, দুর্গ প্রস্তুত 

ইইয়াছে। 
অতঃ শুকোহপ্যানীয় ্রস্থাপ্যতাং। 

, অতএব শুককেও আনিয়। পাঠাউন। 
বতঃ। নন্দো। জধান চাণক্যং তীক্ষদূত প্রয়ো-॥ 
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গতঃ। তর্দরাস্তরিতং দুতং পশ্যেদ্বীর়সম- 
ক্বিতঃ 1 ৫০১ ॥ 
যেহেতু বলবুন দুতের নিয়োগ দ্বারা নদ্বনামে 

রাজা চাণক্যকে নষ্ট করিয়াছেন সেই নিমিত্ত ৰীরযুন্ত, 
' হুইয়। দূর হইতে দূতকৈ দেখিরেক ॥ ৪০১ | 

ততঃ সন্ভাং কৃত্বাহৃতঃ শুকঃ কাকম্চ। 
ভানন্তর সত্ধা করিয়া শুক এৰং,কাঁককে আহ্বান 

করিল! 

শুকঃ কিঞ্চিছুননতশির! দত্তাননে উপবিশ্য ব্রতে। 
শুক কিঞিংং উর্ধ মস্তক হইয়। দত্ত আসনে বসিয় 

বঙিল। 

ভে] হিরপ্যগর্ভ, মহারাজাধিরাজঃ শ্রীসচ্চিত্র- 
বর্ণ স্বাং সমাজ্ঞপয়ভি। 
অহে হিরণগর্ত, মহারালাধিরাজ, জীযচ্ষিত্রবণ” 

তোমাকে আজ্ঞ| করিয়াছেন । . 
যদ্দি জীবিতেন শ্রিয়। ব1 প্রয়োজনমন্তি তদ1- 
সত্বরমাগত্যান্মচ্চরণৌ এ্রণম নচেদবস্থাতুং স্থানা- 
স্তরং চিন্তয়। | 

যদ্দ প্রাণে কিষ! সম্পত্তিতে প্রয়োজন থাকে তবে 
শীস্্ম আনিয়া আমার চরণে প্রণাম কর্ নতুব| অব- 
ঈাঁনের নমিত্ত স্থানস্তর চেছটা কর। 



৩২৬ হিভোপদ্েশ ! 

রাজা সকোপমাহ। 

রাজ রুট হইয়া কহিলেন | 

আঃ কোইপ্যম্মাক£ পুরতো নাস্তি ষ এনং গল- 
হুস্তয়তি | ] 
আঃ আমার অগ্রে কেহ নাই যে ইহাকে গলা 

তে হাত দিয়! বাহির করিয়া দেয়। 

উত্থায় মেঘবর্ণোব্ররতে । 
স্েঘবর্ণ উঠিয়। বলিল । 

দেবাজ্ঞাপয় হন্সি ছু্রং শুকং। 
হে মভারাজ, আজ্ঞ। করুন, দুষ্ট গুককে নস্ট করি) 

সর্নজ্ঞে! রাজানং কাকঞ্চ সান্তয়ন ব্রতে। 
সর্বজ্র রাঁজাকে এবং কাককে সানুনা করত বলিল । 
শৃণুতাবৎ। নসা সভা হত্র ন সস্তি বৃদ্ধ! বৃদ্ধ 
ন তেষে নবদনস্তিধর্মাং। ধর্মঃস নোষত্র ন 
সভামন্তি, সত্যং ন তদ্যচ্ছলমভূ্যুপৈতি 1 ৫০২ ॥ 
যে সতাতে বৃদ্ধ নাই সে সভাই নয়, যেবুদ্ধের| 

ধর্ম না বলে তাহারা বৃদ্ধই নয়, যে ধর্ম্েতে সত নাই 
সে খন্মই নয়। যে গত্যেতে ছল আছে সে সতাই 

ণয় ৫৩২ 8 ূ 

বযতোধর্মশ্চৈষঃ। 
যেহেতু এই ধর্ম! 
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দুভোলেচ্ছোইপাবধ্যহ হ্যা জাজ দ্ুতমুখো 
যতঃ। উদ্যতেম্বপি শস্ত্রেবু, দুতো৷ বদতি নান্- 
থা॥ ৫০৩। দার 

মেচ্ছদূতও অবধ্য হয়, যেহেতু রাজ দূতমখ, অত- 
এব শন্্র উত্ত হইঞুলও দূত অন্য" প্রকার বলে 
ন1॥৫০৩| ৃ 

কিঞ্চ। স্বাপকর্ষং পরোৎকর্ষং দুতোকৈর্শন্যাতে 
তু কঃ। সটদবাবধ্যভাবেন, দুঁতৃঃ সর্মং ছি 
জল্লতি ॥ ৫8৪ ॥ 
আর কোন্ব্যক্তি দূতের বাক্যে আপনাকে অধম 

করিয়। অথব। পরকে উত্তম করিয়া! মানে? দূত সর্ব- 
দই অবধ) ভাবে সমক্ত বলে ॥ ৫০৪ | ) 
ততে। রাঙ্গ! কাকশ্চ স্বাং প্রকৃতিমাপনহ শুকো- 
ইপ্যুথায় চলিতঃ | পশ্চা্চক্রবাকেনানীয় প্রবোধ্য 
কনকালফ্কারাদিকং দত সম্প্রেষিতে! যযৌ। 
তাহার পর রাজ] এবং কাক আপন স্বতাৰ 

পাইল, শুকও উঠিয়। চলিল? পণ্চাৎ চক্রব।ক তাহা- 
কে আনয়ন পূর্বক *দান্ভুনা, করিয়া স্বণ(লঙ্কারাদি, 
দিয়া পাঠ।ইয়। দিল। 
ততঃ কো গন্থ! বিদ্ধ্যাচলন্য রাজ[নং প্রণতবানৃধ 
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পরে শুক গিয়। বিদ্বাটচলের রাজাকে এণাম 

কণ্রল। 
রাজ্বোবাচ শুক, ক! বার্তা । 

রাঁজ। কহলেন হে শুক, বৃত্তান্ত কি। 
কীদ্ুশোইসৌ দেশঃ । 

এ দেশকিরূপ? 
খ্ককোক্রতে। 

শুক বলিল। 

দেব সংক্ষেপাঁদিয়ং বর্ত। সংপ্রতি যুদ্ধোদ্যোগঃ 
ক্রিরতাৎ, দেশশ্চাসৌ কর্গ,রদ্ধীপঃ শ্বর্মিকদেশো 
রাজ! চ দ্বিতীয়ঃ স্বর্গপতিঃ, বর্ণরিতুং 
শক্যতে।, ৰ 
হে মহারাঙ্গ, সংক্ষেপে এই বার্ত। ইদানীং ত্গ্রা- 

মের উদ্দেষ'গ করুন, এ কর্পুরস্বীপ স্বর্ণের এক? দেশ, 
রাজা দ্বিতীয় স্বগগতি, কি প্রকারে বণন। করিতে 
সমর্থ হ্ইর 8... 

ততঃ রানু শিষ্টানাহুর রাজ ন্ত্রহিতৃমুপ 8) 
অনন্তর 'রাজ। সকল শিউদিগকে আনহ্ব$ন করিয়া 

মন্্রথ করিবার নিমিত্ত বসিলেন। 
. আহ চ সঞ্তি কর্তব্যবিগ্রহে যথাকর্তব্য মুপ 

দেশং জু, বিগ্রহঃ পুনরবশ্যং কর্তব্য । 
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আর বধহিেন সংগ্রতি কর্তব) যুদ্ধে ষে প্রকার 
কর্তব্য তহ। উপদেশ কর কিন্তু যুদ্ধ অবশ্য কর্তৃব্য। 
তথাচোক্তং। অস্থষ্টা দ্বিজ নষ্টাঃ সন্তষ্টাইব পা- 
িবাঃ। সলঙ্জা গণিকা নষ্টা, নির্্জ্জ্ট কুল- 
স্তিয়ঃ ॥ ৫০৫, % 

' পণ্ডিতের তাহ কহিয়াছেন সন্তুষ্ট রাজার! ষে- 
মন নষ্ট হয় এননি অসস্থষ্ট ব্রাঙ্ষাণেরে। নষ্ট হয়| *ল- 
জ্দিতা বেশ্যার যেরূপ নষ্ট হয় *নির্লজ্জ কুলক্্রীর| 
সেইরূপ নব্টা হয়। ৫০৪ ॥ | 

দুরদর্শা নাম গৃঙ্ধার্তে। 
দরদর্শ নামে গুধ বলিল । 

দেব ব্যসনিতর বিগ্রহো। ন বিধিঃ। 
ছে মহারাজ, বাসনিত্বহেতু যুদ্ধবিহত নয়। 

যতঃ। মিত্রামাত্যস্দর্সা, দা স্থার্দচতক্তয়ঃ। 
শত্ণাং বিপরীতাশ্চু, কর্তয্যে। বিগ্রহ স্তদা। ৫০৬। 

যেহেতু মিত্র মন্ত্রী সুহৃদ নকল যখন অনুগত থাকে 
গার বিপক্ষদিগের ইহার বিপরীত হয় তখন 
[গ্রাম বর্ততবা 1৭৯৫1 | | 
অন্মচ্চ। ভূমি মিত্রং হিরণ্যঞ্চ, বিগ্রহস্য কলং 
ব্রয়ং। ধদৈতন্িশ্চিতং ভাতি, কর্তব্য! বিগ্রহ- 
ভদ]॥ ৫*৭ ॥ 



৩৩০ হিভোপছেন। 

ভপর ভূমি মিত্র সর্ণ এই তিন বংগ্রামের কল 
ইহ যখন লিশ্চিত হয় তখন বিগ্রহ কর্তীবা | ৫*৭॥ 

রাজাহ মদ্বলং ভাবদলোকয়তু মন্ত্রী, ভদৈতে- 
যামুপযোগে। জ্বাঁয়ত। মেবমাহুয়তাং মৌছুর্তিকঃ 
দিন শুভলগ্রং দদাতু ॥ 

'* স্বঁজ] বলিলেন মগ্ন! আমার সৈনা নিরীক্ষণ কর 
আর উহ্ারদের উপযোগিতা জান এবং দৈবজকে 
আহ্বান কর শুভলগ্র নিণয় করিয়া দেন 

মন্ত্রী ব্রতে, তথাঁপি সহুস! ,যা ত্রাকরণ মনুচিতং । 
মন্ত্রী বলিলেন তথ! পি অকম্মাৎ যাত্রা উপযুক্ত 

নয়। 
বতঃ। বিশন্তি সহলা যুঢ়! যেইবিচার্য7 দ্বিষদ্বলং। 
খড় গধারাপরিত্বঙ্গংলতন্তে তে স্কুনিশ্চিতং 1৫০৮1 

যেহেতু যে.মুচ লোকের! শক্রর বল বিচার ৭1 
কণ্রয়া সহস। পৈনা মধ প্রবেশ করে তাহার] গিশ্চয়, 

শত্্ধারালিঙন ফা হয় ৫*৮। | 
রাজাহ মন্তিন্, মমোৎনাহভঙ্গং সর্ধথা ম 
বিজিগীধুর্ষথ পরভূমিমাক্রামতি তথা কর? 

রাজ। কহিলেন মস্ত্রিণ্ ! আম্মার উত্সাহ তন 
করিও না, (জয়েচ্ছ বাস যে গ্রকারে পর স্থান ভান 

করে তহাই কহ। 



'বিগ্রৃহ। ৩৩১ 

গুধো ব্রুডে "তৎ কথর়ামি কিন্ত তদ্নতিতমের 
ফলগ্রদং। | 

গৃধু বলিল তাঁহ। কহি কিন্তু তাহার অনুষ্টানই 
ফজদ হয। 

"তথাচোক্তং। কিছ্যন্ত্েণানমষ্তানা, চ্ছান্ত্রবৎ পৃথি- 
বাঁপতেঃ। নহোৌষধ পরিজ্ঞানা, ছযাধেঃ শাস্িঃ 
ক্কচিভবেতৎ॥ ৫০৯ ঠ. 
ইহ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেল শ্যন্রঞ্চ জনের ন্যায় 

তানুঠান ন'করলে নৃপতির কেবল মন্ত্রণাতে কি ফল 
যেহেতু গঁষধ জ্ঞান মাত্রে কখন রোগের শমত] হয় না 
|৫*৯ | 
রাজা দেশশ্চানতিক্রমণীয়ঃ যথা শ্রতং তছ্গিবে- 
দয়ামি শৃণু। 
পর রাজা আর দেশ অতিক্রমণীয় নয়,ফে রূপ 

এনয়াছি নিবেদন করি শুন্ধন| | 
নদদ্রি বন ছুর্গে, খত্র যত্তর ভয়ং নৃপ।ভত্র তত্র 
চ সেনানী খারা হীকৃতৈর্পলৈঃ ॥ ৫১০ ॥ 

হে নরপতি, -য স্থানে নদী গিরি কানন ও দূর্গে 
ভয় অংছে সেই সেই স্থানে ব্যহীক্কত সৈনে)র সাঁহত 
সেনাপন্ত যাইৰেক। &১৬ ॥ / 
বলাধ্যক্ষঃ পুরোষ।বাৎ, প্রাবীর পুরুষান্িতঃ। 



৩৩২ ছিতোপদেশ। 

মধো কজত্রং স্বামী চ, কোষে বল্গু চ যদ্বলং। ৫১১ 
উৎকৃষ্ট বীর পুরুষের 'সহত সেনাধ্যক্ষ অগ্রে 

যাইবে, স্্রীলোক, প্রভূ, ভাওার আর উত্তম যে বল, 
ইছ!র। মধ্য যাইবেক | ৫১১ 

পার্্বয়োরুভয়োয়ন্থ', অশ্থার্নাং পার্খতো রথাঃ়। 
রথানাং পার্খ্বয়োন্ন1গা, নাগানাঞ্চ পদ্দাতয়ঃ ॥ ৫১২ 
হই পাশ্বেতে ঘোটক, ঘোটকের পাশে রখ, 

রখের পাশ্ছে হস্তী, হুম্তির পাশ্বে পরদাতি যাই- 
বেক। ৪১৯ 

পশ্চাৎ সেনাপতি ধাযাৎ, খি্নানাম্বাসয়ন শনৈঃ। 
মক্ত্রিভিং সুতটে খুক্তিঃ, প্রতিগৃহ্থ বলং নৃপহ। 
৫১৩ ॥ | 

, পশ্চাৎ সেনাপতি খিদাযান সেলাদিগকে আশ্বাস 

প্রদান করত ধাইবে এবং মন্ত্রী ও উত্তম যোদ্ধার সহি- 

ত প্রকৃষ্ট বল লইয়। রাজ। যাইবেন 1৪১৩ ॥ 

লমেয়াদিষমং নাগৈ, জ্জলাঢাং সমহীধরং | 
লমযশবৈ ফ্জলং নৌদ্িঃ, অর্ধট্রৈব পদাতিভিঃ ॥ 
8১৪. . 

* উচ্চ নীচ, জলখুত্ত, ও পর্বত বিশিষ্ট দেশে হস্তিতে, 
সমভুষি দশে অস্বেতে, জলে নৌকাতে, এবং সর্বত্রই, 
পদ [তির €লহিত যাইবেন || ৫১৪। 



বিগ্রহ। ৩৩৩ 

হঝ্তিনাং গম্নং প্রোক্তং, গ্রাশস্তং জলদাগমে। 
তদন্যাত্র তুরঙ্গাণাং, পত্তীনাং নর্ধদৈব হি ॥ ৫১৫ 

ৰর্যাকালে হস্তির গমন, অন্য কালে*ঘোড়ার যাতর। 
এবং সর্বাদাই পুদাতির গমল গুশন্ত 1৫৮৫1 
শৈলেষু ছুর্গনা্েষু, বিধেয়ং নৃপরক্ষধং । হ্বযো 
ধৈ রক্ষিতব্ঠাপি, শঁয়নং যোগিনিদ্রয়া ॥ ৫১৬॥ 
'পর্ধতে তথা ছুগন পথে রাজার 'রক্ষ। কর্ভবা! 

যোদ্ধ। কর্তৃক রক্ষিত হইলেও রাজা £যাশির' ন্যায় শয়ন 
করিবেন অর্থাৎ অতাল্প কাল নিড্র।যাইবেন & ৫5৬ | 
নাশয়েৎ কর্ষয়েচ্ছত্রুন্, দুর্গকণ্টকমদ্দ কৈঃ। পর- 
দেশ গ্ররেশে চ কুর্যযাদাটবিকান্ পুরঃ ॥ ৫১৭ ॥ 

হুর্গ ও ক্ষুদ্র শত্রু ও উপমদদ্ক দ্বারা বৈরিকে নষ্ট : 
এবং আকর্ষণ করিবেক আর পরদেশ প্রবেশেতে 
বনজ লোকদিগকে অগ্রে করিবেক | ৫১৭ 

ষত্ত্র রাজা ততঃ কোধঘো, বিনা ফোধামন রাজতা। স্ব 
ভূত্যেভ্য স্ততো দদ্যাৎ, কোছি দাতু 8 ঘুধ্যতে । 
৫১৮৪: . : | 
ঘেস্থানে রাজ! থাকেন দেই স্থানে কোষ রাখি- 

বেক কেননা ধনাগার ব্যতিরেকে রাজত্ব হয় ন। সেই 
কোষ হইতে নিজ দাঁসদিগ্রকে দিবে কারণ দাঁতার 
হইয়। সকল লোকই যুদ্ধ করে | ৫১৮॥ ্ 



৩৪৪ হিভোপদেশ। 

ঘমতঠ। ন নরজ্ত নরেো। দালো, দাসম্টার্থন্য 
ভূপতে। গৌরবং লাঁঘবং বাপি, ধনাধন নিব- 
নং ॥ ৫১১1 

যেহেতু হে, নৃপতি, মন্থুষ্যে ভূত মনুষ্য নয়, কেবল 
ধনের দাদ, কেনন1 ধন ও অধন্দনিমিত্ই মহত্ব ও ক্ষার 

সয় ॥ ৫5৯১ ।] 

অভেদেন চ যুধ্যেত, রক্ষেচ্চেব পরস্পরং। 
বল্ সৈন্যঞ্চ, বৎকিঞ্ি নধো ব্াহস্য কাঁর- 
য়েং। ৫২০। 
সেনার পরস্পর এঁক্য হইয়।যুদ্ধকরিবেক এবং 

রক্গণওড করিবেক। আর যে কিছু উত্তন সৈনা, তাহ] 
বুহের মধ্যে রাখিবেক 115০1 - 

পদাতিথ্ মহীপাল, প্ুরোইনীকন্য যোজয়েৎ। 
উপরুধ্যারিঙগানীচ্চ, রাষুগ্চাস্যোপপীড়য়েৎ ॥৫১১। 

হে রাজাধিরান্স, সেনার অগ্রে পদাতিক নিয়োর্গ 
করিবে, বৈরিকে রোধ করিয়া থাকিবে, আর তাহার 
দেশকেও পীড়া দিবেক ॥ ৫২১11, 

ন্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুদ্ধো, দচুপে নৌদ্ছিপৈস্তথ]। 
বৃক্ষগুল্আাবৃতে চাপৈ, রঙ্িচন্াুধৈঃ স্থলে ॥, 
৫২২ 

লিন ভূমিতে রথ ও অঙ্গে যৃদ্ধ করিবেক, জল 



বিগ্রহ। ৩৩৫ 

পু।বিত দেশে, নৌক1 ও হস্তিতে যুদ্ধ করিবেক, বুক 

লরতাকীণ' দেশে ধন্ুর্বাণ দ্বার1 যুদ্ধ করিবেক, আর 

স্থলে খড়গ চণ্ম।দ অস্ত দ্বারা যুদ্ধ ক'রবেক ॥ ৫২২ | 

দুষয়েচ্চাসয সততং,ববপাক্নোদকেন্ধনং। ভিন্্যা 

উচচৰ তড়াগানি, প্রকারান্ পরিখাংস্তথ। | ৫২৩ ॥ 

আর তড়াগ ও প্রাকার ও পারখা এই মকল ন্ট 

করত বিপক্ষের ঘ।(স অন জল কা্টনববদ! নষ্ট করি- 

বেক ॥৫৯৩। ূ 

বলেবু প্রনুখে। হস্তী, ন তথান্যে। মহীপতেঃ। 

নিজ রবয়বৈরেব, মাতঙ্গো ইস্টাযুধঃ ন্ম তঃ॥ ৫২৪ 
র।জ।র সৈ৭) মধো গজই প্রধান, অনা কেহ তাত 

শ নয়,কেলন। আপন অবয়বেতেই হস্তী অঞ্টায়খের 

কর্ম করে ॥ ০২৩২ ূ 

বল মন্থাশ্চ সৈন্যানাং, প্রাকারোজছমে। যতঃ। 

তম্মাদম্বাধিকো রাজা, বিজয়ী স্কুল বিগ্রহে ॥৫২৫ ॥ 
ঘেহেতু সেনার' মধ্যে অশ্বসেন। সজ'ব প্রাার 

হয় সেই হেতু যে রাক্ষার ঘোটক অধিক' সেই রাজ! 

কল যুদ্ধে জয়ী হন | ৫১৫1) ৃ 

.... তথাচোজং। 7 

ুদ্ধযমান। হয়াকঢা, দেবানামপি ছজ্জয়াঃ। অপি 
দূঃস্থিতান্ডেসাৎ বৈরিণে। হস্তবর্তিনঃ |/৫২৬। 



৩৩৬ হিভোপদেশ 
তাহ। কথিত আছে অশ্বাস্বচ যোদ্ধার! দেবতা, 

দিগেরও অজেয় কেনন| দুরস্থ বিপক্ষেরাঁও তাহা- 
দের হস্তগত হয় 7৫২৬ | 
প্রথমং যুদ্ধকারিদ্বং সমস্তবলগপালনং। দি্সার্গ- 
যোধশোধিহং পত্তিকর্ম্ম প্রচক্ষতে ॥ ৫২৭ ॥ ও 

প্রথম যুদ্ধ, সকল সৈন্যের “রক্ষা, দিগ্নিণয়, পথ 
শোধন, যোদ্ধারদিগের রক্ষা, এ সকল (পৈদাতিকের 
কার্য | ৫২৭1) 

স্বভাব শুর মন্ত্রজ্ঞ, মবিরক্কং জিতশ্রমং! প্র- 
সিদ্ধ ক্ষত্রিয় প্রারং বলং শ্রেষ্টতমং বিছুঃ ॥ ৫২৮ ॥ 

স্বভাবতঃ শুর, আন্ত্রবিৎ, অবিরক্তঃ অশ্রান্ত, প্রসিদ্ধ 
ক্ষত তুল্য, এই সকল সৈন্যকে বিদ্রের। উত্তম করিয়। 
জানেন ॥ ৫২৮ ॥ ্ 

যখ! প্রভুরুতান্ানাদ্: যুদ্ধাস্তে ভূবি মানবাই | 
ন তথ! বহুতি দরঁত্তৈ' দ্রবিণৈরপি ভূপতেই ॥ ৯২৯। 
'প্বিবাঁতে শ্বামিকৃত সম্মানে মন্ুষোরা বাদৃশ যুদ্ধ 

করে অনেকধন দিলেও তাদশ যুদ্ধ করেনা ॥ ৫২৯ ॥ 

সথাপ্যপারসারঃ ভ্রিয়তাং। 
তথাপি অসার সাঁর ধিবেচন। করুন । 

য়তঃ। বরখল্লবলং সারং, ন কৃরয্যাম্ম,গওমণ্ডলীং | 
কুর্য্যাদসার্তঙ্গোহি, দারভঙ্গমপি স্ফুটং ॥ ৫৩০ ॥ 



বিগ্রহ। ৩৩৭ 

যেহেতু উত্তম অল্প সৈন্যও ভাল, মস্তক শ্রেণী 
ভাল নহে, কারণ অধম সৈন্যদের ভঙ্গ উল্লম সৈন্য ভঙ্গ 
করে। ৫৩০ । 
অগ্রসাদোইনধিষ্ঠানং। দেয়াৎম্মহরণঞ্। যৎ। 
কালষাপোই প্রতীকার, স্তদ্বৈরাগন্য কারণং 
॥ ৫৩১। 
অপ্রসমতা, যুদ্ধ স্থলে অনাগমনঃ দাতব্য বেতনাদি 

ন। দেওয়', কাজযাপন করা, এ্রতীকার না করা, এই: 
নকল যুদ্ধে ওদ[সোর কারণ 1 ৫৩১। 

আপীড়য়ন্ বলং শত্রো, ক্িগীযুরতিপোষয়েৎ। 
স্ুখসাধ্য দ্বিযাং সৈন্যং, শীর্ঘপ্রস়াণ পীড়িতং 
7৫৩২ ॥ 

জয়েচ্ছ রাজ] ডুঃসাধা শত্রুর সেনাকে ব্যামোহ 
দয়! অনায়াসে সাধ্য বিপক্ষের দুরদেশগমনশ্রাস্ত 
'সনাদিগকে অতিশয় পে(বণ করিবেক | ৫৩১; 

দায়াদাদপরো মন্ত্রোচনাস্তি ভেদকরো দ্বিষাং। 
তম্মাহ্থাপয়েদ্ রর দায়াদং তস্য বিছ্বিষঃ 
॥ ৫৩৩ ॥ 

আর দায়াদ ব্যতিরেকে শক্রর অন্য তেদ কারক 
ফ 



৩৩৮ হিতোপছেশ 

মন্পু নাই অতএব দিপক্ষের দায়াদক্ছে পয জরিজ। 
উঠ। ইতেক 8 ৫১৩! 

সন্ধা যুবরাক্ছেন। যদিব। মুখ্য দিত! অস্তঃ 
গকোগিনহ কাধ গন্ডিযোজত স্থিরাজনঃ 

| ... 
যুবরাছের দহিত কিন গাল মঞ্ির অভি নবি 

£চন্স অভ কার অন্তচকরতদ ফেরি তি 

ক্ুরং নিত রথে চাংপ, গাজহ দা! লিবাতয়েহ। 

অথব! গোগৃহা কু টা নাং 

৯১ 

ং ধনদং'হি ভৎ 
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বাজ। পরদেশী ক্রমণ ক্রয় শ্বদেশ রক্ষা ককিবে॥ 

বিদ্যা দাগ ও সম্মান ছারা ও ্ কর্রবেন যেকেু সেই 

সণ ধণদ হয় ॥ ৫৩১ 

পি 



বিগ্রহ । ৩৩৯ 

রাঁজাহ আঃ কিংবহুনোদিতেন। 
রাজ! ক হলেন আঃ অনেক কথাতেকি প্রয়োজন ! 

আমোদয়ঃ পরপ্ানি, ঘরঁয়ং ,নীতিরিতীয়তী। 
তছুরাকৃত্য 'কৃতিভি'ববাচস্পতাৎ প্রতয়াতে 

৷ ॥ ৫৩৬ 
আপনার বৃদ্ধ ও পরের হানি এই নীতি, তাহ! 

ক্বীকার কররয়াই বিজ্ঞের। বাঁচস্পত্য প্রকাশ করেন 
1 ৫৯৭ 

মন্ত্রিণ। বিহস্যোচাতে সর্মেতৎ বিশেষতশ্চ 
উচ্যতে। 

মন্ত্রী হাস্য করিয়া কহিল এই সকল বিশেষ করিয়া 
কথিগ্ হইয়। থাকে। 

কিন্কু। অন্যদুচ্ভুজ্খলং লত্ব মন্যচ্ছান্্রনিয়ন্ত্ি 
তং। সমানাধিকরণ্যং হি, তেজনভ্তিমিরয়োঃ 
কুতিঃ 8 ৫৩৮। 

কিন্ত এক প্রাণী উঁচ্ঙ্খল অপর গরাণী শান্তর নিষ- 
ভ্তিত। আলোক ও অন্ধকারের সামান1ধিকরণ্য কোঁথা- 
য় অর্থাৎ যেমন এক অধিকরণে আলোক ও অন্ধকার 
দই থাকে না এমনি একাধারে উচ্ছত্খলত্ব ও শীত্্র- 
নঘন্ত ছুই থাকে দ11 ৫৩৮। 



৩৪ ছিতোপদেশ। 

তত উদার রাজা মৌহুর্তিকাবেদিত লগ্নে প্র- 
স্থিতঃ। | 
তাহার গর রাজ! উঠিয়া চি কর্তৃক জ্ঞাপিত 

লগ্নে যাত্র। করিলেন | 

অথ প্রতিতঃ প্রদিধিঃ হিরণাঠার্ড মাগত্য উবাচ। 
অনন্তর প্রেরিত চর হিরগ্গর্ মমীপে আনিয়। 

কহিল | * 
ফেব, সমাগত এপ্রায়ে। রাজা চিত্রবর্গঃ অক্ত্রতি 
ষলয়পর্ধাতাধিত্যকায়াং  সমাবাসিকটকোই 
মুবর্ততে, দুর্গশোধনং, প্রতিক্ষণমনুসন্ধাতব্যং। 

হে মহারাজ, চিত্রবণ রাজা আগত প্রায়' সম্পৃতি 
যলয়পর্বাত লম্গিধানে বাস করিতেছেন। অনুক্ষণ 
দর্গহসন্ধান কর্তৃবয। 

বতোঁনৌ গৃধে। মহামন্ত্রী। 
যেহেতু এ গৃধু মহা নন্ত্রী। 

কি: কেদচিৎসহ তস্ত য বিশ্বাসবধা প্রসঙ্গেনৈব 
তদিক্গিতমবধতং মর যদনেন কোপ্যন্মন্র্গে 
গ্রাগের নিযুকতঃ। 

* আর কৌন বডির সহিত তাহার প্রতায় কখাল! 

পে ইঙ্ুতে জাত হইয়াছি যে এরা কোন 



বিগ্রহ। ৩৪১ 

লোককে আঁম।র'দগের ছুর্গে পুর্বেতেই প্রেরণ করি- 
যছে। 

চক্রবাকোব্রতে ৷ 
চক্রুবাক বলিল। 

দেব, কাক এবাসৌ সম্ভবতি। 
হছে মহারাজ, কাকই এ সম্ভব হয়। 

বাজাহ ন কদাচিদেতৎ, যদ্যেবং তদা কখং তেন 
গুকন্যান্কিভবে উদ্দযমঃ কৃতঃ। 

রাক্ষা রজিলেন উহ] কদাচ নয়,যর্দ এমন হবে, 
তবে শুকের পরাভবে সে কেন উদ্যম করিল।: 
অপরছ্্ঃ। গুকল্যাগমনাত্তসা নিগ্রহোতলাহঃ, 
স চিরামত্রান্তে ! 
এবং গুঞক্ের আগমনে ভাহার যুদ্ধোৎসাহ। সে 

অনেক কাল এস্কানে অছে। 

মন্ত্রী ভ্রতে"তথাপ্যাগন্ঃ শঙ্কনীয়ঃ। 
ম্ত্রী বললেন তথাপি আগন্থক শঙ্কানীয়। 

রাজাহ ক্দাগন্ক| হি কদাচিদুপকারকা মৃস্যাস্তে। 
রাজ! কহিলেন অ।গন্ধৃক, ব্য ক্তও কদাচিৎ উপ- 

কারক হয়। | 
শৃশু। পরোপি হিতবান্ বন্ধু দধুরঞ্যাহিতঃ 



৩৪২ হিতোগপদেশ। 

পরঃ। জহিতো দেহজে। ব্যাধি, হিতমারণা মৌ 
যধং 1৫৩৯ | 

শুন, পরও হিত্ক্ারী বন্ধু হয়, বন্ধুও অহিতকারী 
পর হয়। শরীর জাত রোগ অহিত হয়, বন্য গঁষধ , 
হিত হয় ॥৫৩৯| 
অপরঞ্চ। আসীহীরবরো! নাম, ৃদ্রকন্ত মহী- 
ভূতঃ। সেবকঃ ল্লকালেন, স দদৌ সুতমাত্মনঃ ॥ 
৫৪০ | 
অপর শ্দ্রক রাজার বীরবর নামে ভূত্য ছিল, সে 

অতল্ল কাঁলে নিজ গ্ুত্রকে বলি দিয়াছিল ॥ ৫৪৪ | 

.চক্রবাকঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
চক্ষবাক কহিল একি গ্রকার। 

রাজা কথয়তি। 
রাাং'কফিলেন। 

অহং পুরা 'মুঁজকষ্য রাজ্ঞঃ ক্ষীড়াসররি কপ 
কেলি নায়! রাঙ্জহংসন্য পুক্রা। কপুরমতর্যা 
লহানুরাঁগবানভবং। | 
আমি পুর্বে শৃদ্রক রাজার ক্রীড়া নরোবিরে কপুরি- 

ফেলি নামা রাজহংসের কনা) কপ্ুর মগ্রীর সহিত 
অভিশর অচুরাগী হইয়াছিলাম! 



 রিগ্রহ। ৩৪৩ 

তন্ত্র বীরবয়ে! নাস মহারাজ পুত্রঃ কুম্তশ্চিদ্দেশ। 
দাগতা রাজঘার মুপগষ্য প্রতিহারমুষাচ ॥ 
সেখানে মহার। জগ বরত্ধর কোন দেশ হুইত্তে 

আখলস। াজদ্ারে গি গয়! দ্বারিকে বালিচ! 

অহং বেতৃনার্ধাঁ পলা পুত্র রাজদর্শনং কারয়। 
আমি বেতানাথীঁ রাজপু্র, আমাকে রা 

ক] 1 
ততস্তেনাসৌ রাজদর্শনং ক ব রিতোকতে | 

তাহার পর তাহা কর্তৃক মেই বীরধর রাজরর্শন্ 
গ্াপ্ড হইয়] বলিলেন! 

দেব যদি ময় সেবকেন রানা তদান্ম: 
দ্বর্ভনং ক্রিয়তাং | 
হে মহারাজ, যম/পি অন্মভতে) মহারাজের গ্রয়ো- 

জন থাকে তবে আমার বেতন করুন । 

শুদ্রক উব।চ কিস্তে বর্তুনং।, 
শুদ্রক বলিন তোমার রেতন কি .. 

বীরবরো ব্রতেগ্রভ্যহং সুবর্ণপঞ্চশতানি, দেহি। 
বীরবর বনিশোন প্রত্যহ পাচশ্মত সু 'দেউন | 

_ঝাজাহ ক তে সামী 
রস টা বৃ লিলেন তোম!র সাঘগরী কি 1 

বীরবরে ব্রত হৌ বাহু, ভৃতীয়স্চ খুঁড গঃ। 



৩৪৪ হিতোঁপদেশ। 

বীরব বর বলিলেন বাত টু, খড় তৃতীয় 

রাজ্াহ নৈতচ্ছক্যং। 
রাজ "বলিলেন এত পারি ন1! 

তচ্চু্। বীরবরশ্চলিতঃ। 
তাহা শু“নয়। বীরবর চলিল। 

অথ মন্্রিভিকুক্তং ৷ 
অন র অনাত্যের কহিল। 

দেব দিনচতৃ্য়ন্য বর্তনং দত্বা জ্ঞা়ভামস্ত 
স্ববপং কিমুপযুক্তোইয়ং এতাবছর্তনং গৃহ্বাত্য 

: মুপযুক্তো বেতি। 
হেমহ্থারাজ চারি দিবসের বেতন দিয় ইহার 

স্বরূপ জানুন, এলোক কেমন উপযুক্ত, এত বেতন 
লয়, অনু পযুক্তই বা। 
ততো মন্ত্রিচনাদাহুয় বীরবরায় তাশ্ব,লৎ দৰ্া' 
পঞ্চ শতানি স্থবর্ণানি দত্বানি তদ্িনিষোগিশ্চ 
রাজ্ঞা সুনিভূতৎ নিকপিতঃ। 

তৎ্পরে মান্স্রর বাক্যে আহ্বান করিয়। বীরবরকে 
পাঁন দিয়া পঞ্চশত স্ুবণ দিজেন আর তাহার বিণি- 

'য়োগ নিজ্জনে নিকপণ করিলেন । 

বীরবযন্ণ তদদ্ধং দেবেভ্যোব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত 
স্থিতন্ঠার্ধং দুঃখিতেভ্যন্তদবশিষ্টং ভোজ্যব্যয় 



বিগ্রহ। ৩৪৫ 

বিলাসবায়েনৈভৎ সর্দাং নিভাকৃত্যং কৃত্ব। রাজ- 
দ্বারমহন্লিশিং খড় গপাণিং শেতে, যদ1 চ রাজ 
স্বয়ং সমাদিশদতি তদ! স্বগৃহমপি যাতি। 

বীরবর তাহার অদ্রেক দেবতার্দিগকে ও ব্রাহ্গণ- 
দিগকে দিলেন, অবশিষ্ট অর্ধেক দুংখি দগকে, তদ ব- 
শিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদিতে বায় করিলেন। এইরূপ নিত্য 

কন্ম করিয়া রাঁজছ্বারে দিব! রাব্রি*খড়গ হজ্জে শয়ন 
করেন যখন রাজ। আপনি আজ্ঞা করেন তখন নিজ 

গহেবান। 

অথৈকদা কৃষ্ণচওদশ্থাং রাত্রৌ রাজা করুণং 
ত্রন্দনধ্বনিং শুশ্রাব। | 

অনস্তুর এক দিবস কৃষ্তপন্ষীয় চতুদ্দশী রাত্রিতে 
র1জ1 করুণার মহিত রোদন শক শুনিলেন। 

শ্টদ্রক উবাচ কঃ কোহত্র দ্বারি । 
শৃদ্রক কহিলেন কে দ্বারে আছে। 
তেনোক্তং দ্বেবাহুৎ বীরবরঃ। 

তিনি কহিলেন হে মহারাজ, আমি বীরবর | 
রাজোবাচ ক্রন্দনামুসরণং ক্রিয়তাং ! 
রাজ] বললেন ক্রন্দনের অনুসরণ কর | 

বীরবরৌ যথাজ্ঞাপয়তি দেব ইতুক্ত] চলিতঃ। 



৩৪৬ ছিতোগদেশ । 

বীরৰর কহিলেন হে মহারাজ, ঘে প্রকার আদ! 
করেন, ইহ। কিয়! চলিল।, 
রাজ্ঞ। চ চিন্তিজং নৈতচুঠিতং *অয়ং একাকী 
বাজপুজ্রে। মরা স্ুচীভেদ্যে তমনি প্রেরিতঃ। 

রাজা ভাবন। করিলেন ইহা। উপযুক্ত হইল ন! 
ঘের জগ্বাদারে এক।কী এই রাজপুজ্ প্রেরিত হইল । 

তদহুগস্থা্কিমেতদিতি নিকপয়ামি। 
সেই হেতু পচাৎ গমন করিয়া কিএ ই নির- 

পণ করি । 

ততো রাজাপি গড় পমাদায় তদনুসরণ ক্রমেণ 
নগরা্ধহি জি? রে | 
তাহার পর রাজাও অন্ন লইঘা তাজার অমুমরণ 

ক্রমেই নগরের বাহিরে গেলেন |. 
গন্ধ]! চ হীরবরে রুদতী কপষৌবনসম্পন। 
নর্দালক্কার ভূযিত। কাচিত সী দৃষ্টা পৃষ্টা চ। 
শিক বীর. সেই স্থানে রোদনকারিণী কূপ 

খৌনল। বক্গণ। সর্জাল্র ভূষিত। কৌন শ্রী দেখি- 
লেন ও জি চদা করিলেন. |. 

ফা তব কিমধং রোদিখি |. 

শিপ কি নিম রোদন কর। 



বিগ্রহ ৩৪৭ 
স্িয়োভং। 

প্র রী কহিল 1 

হস শুদ্রকহ্য রাজলদ্দীন্চিরাদেতজ্য ভূজ 
 চ্ছারায়াং মহত] সুখেন বিশ্রান্তা,. ইদানী মন্ত্র 

গমিয্যামি।, 
আমি এই শৃ্রকের রাজগী, চিরকাল ইহার 

বাছচ্ছানায় বড় সুখে বি বণ্াদ করিযাছিলাম, সম্পৃতি 

অন্যত্র থমন্করিব। 

বীরবরে| ভ্রভে। 
 বীরবর় বন্জিলেন!. 

ফত্রাপারঃ সম্তবতি তত্রোপায়োহগ্যন্তি তৎ্কথং 
স্তাৎ পুনরিহাবলক্বৰং ভবভ্যাঃ রা 

যেখানে অপায় হয় সেখানে উপায়ও আছে, 

.কি প্রকারে এখানে পুনর্মার আপনক্কার * অবস্থান 
হইতে পারে। , 

'লক্ষমীর্ুবাচ। 
. শক্ষমী কছিলেন। 

যদি ত্বাখ্মনঃ পূর্জাং শক্তিধরং দ্াত্রিংশল্পক্ষণো 
পেতং স্ভগবত্যাঃ সর্ধষঙ্গলায়। উপহারীকরোছি 
তদাহং পুলযত্র স্থুচিরং নিবসামীত্যুকত, ইদৃষ্ঠা- 
ভবৎ। 



৩৪৮ হিভোগপদেশ। 
যদ্য'প বত্রিশ লক্ষণে ভূষিত আপন পুজ্র শক্তি- 

খরকে তুমি ভগ্বতী সর্ধমঙ্গলার নিকট বলি দেও তবে 
আমি পুনশ্চ এখান বহুকাল বাস. করি, ইহা কষ্িয়। 
অদৃশ্য হইলেন । 
ততো! বীরবরেণ স্বগৃহং গত্বা নিদ্রা়মানা স্ববধুঃ 
প্রবোধিতা পুন্্রশ্চ। তৌ নিদ্রাং পরিত্যজা 
উপবিষ্টৌ। প্র | 
তাহার পর 'বীরবর [আপন গহে প্গয়। নিদ্রিত 

আপন পড়ী ও পুত্রকে জাগধইলেন। তাহার! দই 
জন নিদ্রা তা করিয়া উঠিয়া বসিল। | 

বীরবর স্তৎ সর্ধং লক্ষ্মীবচনমুক্তবান্। 
বীররর সেই সফল লক্ষ্মীর বাক্য বলিলেন । 

তচ্ছৃত্ব। সানন্দঃ শক্তিধরো ব্রত । 
তাহা শুনিয়। আহ্নাদিত হইস্কা শক্তিধর বলিল । 

ধন্যোইহমেবস্ততঃ ন্বামিরাজ্যরক্ষার্থং যন্মমো- 
পযোগঃ হঘান্তৎ কোইধুনা বিলশ্বস্য হেতু রেব- 
ঘ্বিধে কর্মাণি দেহস্য বিনিয়োঠাঃ শ্লাঘাঃ। 
আমি ধনা, স্বামি রাজা রক্ষার নিমিত্ত ঘে আমার 

এভান্কুশ উপযোগিতা . সে স্সাম্য। এখন গোৌঁণের 
কারণ বি, এতাদুঁশ কার্ষে। শরীয়ের নিয়োগ শাঘা। 

বত 1 ধনাদি জীবিতক্ৈব, পরার্থে প্রান্চ উৎ- 



বিএছ। ৬৪৯ 

হয়ে । সন্গিনিস্তধ বরং. ত্যাগে। বিনাশে 
নিয়তে সতি ৫৪১? 

যেহেতু পণ্ডিত ব্ক্তি ধন আর প্রাণ পরের নিশিত্ত. 
ত্যাগ করিবেক কেননা শরীরের নাশ অবশ্যই হইবে, 
ইহাতে সাধুর নিমিত্ত ত্যাগ্ই তাল | ৫8১ ॥ 

শক্তিফরমাতোবাচ। 
শন্তিধরের মাতা কহিল। 

যদ্যেতন্ন কর্তব্যং ভৎকেনাপ্যন্যেন কর্মাশ! মুখ্য- 
ল্য মহাবর্ভূনস্য নিষক্রয়ে| ভবিষ্যতি। 

যদ্যপি ইহা না কর তবে অন্য কোন্ কর্ছে এতাদৃশ 
বেতনের নিষ্ক্রয় হইবে । 

ইত্যালোচ্য সর্ষে সর্ধমঙ্গলায়াঃ স্থানং গ্গতাঃ। 
ইহা আলোচন1 ক্রয় সকলে সর্বমঙ্গলার স্থানে 

গ্রেল। | | 
. তত্র বর্বমঙ্গলাং সম্পুজ্য বীরবরে। করতে ॥ 

সেখানে সর্বমঙ্গলাকে গুজ। করিয়। বীরবর বলি- 
প্লেন 1 

দেবি প্রসীদ, বিজয়তাং বিজকতাং শৃড্রকো মহা 
রাজঃ, হাতা হার ইত্যুক্ধ পুরন, শিরশ্চি 
'চ্ছে্। 

হছে দর্বিজপ্রলঙ্গ। হও, শৃদ্রক মহারাজ লু হউন 



৩৫৬ হিভোপদেশ | 

আপনি বল্ল গ্রহণ ককন, ইহ! ক হিয়! পি মব্ত্ক 
চ্ছেদন করিলেন | 
তে! বীরবরপ্টিভয়ামান গুহীতদাজবেতনস্য 
নিব্তয়ত হ 2৯ অধুনা নিষ্পৃ ৭) জীবনমল মি. 
ত্যাদল। [্যাানঃ ঃ শিরস্ছেদঃ কত । | 

তদলন্ভর বাযনবর ভব) ব.:৬ন ওহীত রাজ" 

বেতনের নিষ্ভুয় হইল সংপ্রতি অপ্ুতবের জীবন 
নিরর্থক, ইহা বিরেচনা করিয। আপনার শিরপ্ছেদন 
করিলেন। 
তত স্তৎপত্্যাপি স্বাশিপুজশোনার্তয়া তদস্থু 
ভিতং। রী 
তাহ।র পর খারবরের স্ত্রীও স্ব গ্ুত্র শোকে 

জার্তী হব?  তজপ করিল | 

৩ৎ দর বং | রাজ। সাশচরঘ্যং চিন্তয়ামান ॥ 

রাজ] এই দকল দেখি) বিদ্রয়াপ্ হইয়া চিন্তা 
পাবা ৰ 

সেবন চ নিয়ন, মহিধাও সুর জন্তবঃ | আনেন 
সুপ লোকেশ পুতে ল ভঙ্গিষ্যতি ॥ ৫9২ ॥ 
অমার 0 চএ জন্তরা জিতেছে ও মরি তেছে 

কিন্তু ইহার তুল্য লে, চুধিকুতে হজ হাহ ও হই 
বেন] ২] তি 



বিগ্রহ । ৩৫১ 

রর পরিভ)ক্রেন, মম রাজ্যেণাপি প্রয়ো- 
নং নং নাস্তি ্ | 

৮ হেত হহাতে রহিত হইয়া আমার রাজদ্বেও 
প্রয়োজন লাই।, 
ততঃ শুউ্রকেণপি। বশির খড়গঃ সুখ 
পিতঃ ॥ 

তদণনুর শুজ্ুকও নিজ মম্তকচ্ছেদন করিবার নি- 
মিষে ডগ উঠ শ্রের | 

অথ ত০গ্ৰত্যা বর্মমগলয় রাজা হস্তে ধৃত উ- 
ভ্রশ্চ। 

তানন্তর তগবতী নর্বামলঞ্জা রজার হন খারলেন 
হার জহিজেন। . 
পুতা অপনান্ধি তে এতাবভা দাহমেন অলং জীব 
নায়্েপি ভব রাজ/ ভঙ্গ লান্ি ॥ 
পুল! আমি তোমার এরতি প্রসন্ন হই্ার, এত 

সাহস নিরর্থক, এরাও 4 তোমায় জা ত্ 

হইবে না| 
রাজা চ শাটাঙ্গপাতৎ পরণম্যোবাচ। 

রাজা আহ্টা্গ গ্রণাম করিয়। কহিঙ্গেন 
দেবি, কিং মে রাজোন,জীবিতেন বা কিং রয়ে 
জন হ্াছ্মনৃকগনপীয় হুদা মায় ৫, খেয়েও 



৩৫২ হিতোপছেশ। 

অয়ংসদারপুন্রো বীরবরে! জীবতু, অগ্যথাহং 
বথাপ্রাপ্তাং গতিঙগচ্ছামি। এ 

ছে দেব, আমার রাজে) কি প্রয়োজন, তা 
কি প্রয়েজন, যদ্যপি আম অন্থগৃহাত হই তবে 
আমার আয়,র শেষ দ্বার। ষদারাপ৬) এই বীরবর 
বচুন, নতুব। ইহার! যে খতি,পাইয়াঞ্ছেন আমিও 
সেই গতি পাইৰ। 
ভঙগবত্যুব্চ পুভ্রানেন তে সত্যোৎকর্ষেণ ভৃত- 
বাৎসল্যেন চ-ভুষ্টান্মি, গচ্ছ বিদ্দয়ী ভব, অয়- 
৮ নপরিবারো। রাজপুজে। জীবাত্থিত্যুক্ত। 
দব্যদৃশ্য বত । 
৮ কহিলেন হে পুভ্র, তোমার এই সত)সন্ধ।ন- 

তাতে আর ভৃত্যবাৎসলে;তে আমি তুষ্ট হইলাম, 
যাও, জয় যুক্ত হও, এই সপরিবার রাজকুমার বাঁঢুক, 
ইহ। কহিয়; অন্তরহ্িতা হইলেন । 
ততো বীরবরঃ সপুত্রদারে। গৃহ গতঃ রাজাপি 
তৈরলক্ষিতঃ সত্বরমন্তঃপুরং প্রবিষটঃ 

দ্বদনন্তর বীরবর সদ্দার পুত্র গহে গেলেন'রাজাও 
তাহারদিগের অলক্ষিত হইর়! শীগ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। * 



বিগ্রহ। ৩৫৩ 

অথ প্রভাতে 'বীরবরো, রথ পুন ভূপালেন 
পুষ্ট মন্ আছ। 

অনন্তর প্রাতঃকালে দ্বারস্থ বীরব্র পুনশ্ট রাজা 
কর্তকজিজ্ঞাসিতহইয়া কহিলেন) 
দেব, স। রুদতী স্ত্রী '্ম। মবলোক্যাদৃহ্যাভবৎ.ন 
কাপ্যন্ত। বার্ড বিদ্যতে! ভদ্চনমাকর্য রাজ। 
চিন্তয়দয়ং শ্লাধ্যো মহাসহৃঃ। 

হে অহারাজ, রোদনকারিণী সেই স্ত্রী আম!কে নি" 
টিক্ষণ করয়াতীদুশা হইল । আগ্ি কোন বৃত্তান্ত নাই). 
চাহার কথ। শুনিয়। রাজা চিন করিলেন এই ব্যক্তি 
গাথা মহথাসত্ব। | 
যতঃ। প্রিয়ৎ কুর্ষটাদকৃপণঃ প্ুরঃ ক্যযাদবিক- 
থ5ঃ। দাতা নাপাত্রবষাঁ চ, প্রগল্ভঃ স্যাদ- 
নিষ্ঠ রঃ॥ ৫১৩॥ 

যেহেতু কাপণ্য রহিত হইস্ব। প্রিয় করিবেক, শব 
£ইয়। আন্বাক্াঘ। রহিত হহবেক, দাত) অপাত্র দায়ী 
চইবেন না এবং বক্তা! হুইয়। নিষ্টুর বাক) ক হবেক্ 
৪1 ॥|৫৪8৩] | | 

এতম্মহাপুরুষ লক্ষণং, এতন্মিন্ সর্থাষন্তি । 
এই মহা পুরুষর লক্ষণ, ইহাতে.সমস্তই আছে। 

ৰ 
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ততঃ স.রাজ! প্রাতঃ শিষ্টনভাং কৃত্থা সর্ববু- 
তাস্তং গ্রন্তত্য প্রসাদ1তস্ৈ-কর্ণাটরাজ্যং দদে। 
তাহার পর স্কেই রাজা পুর্বাহে, শি সভা কররয়। 

তদগ্নে সকল বুস্তান্ত বর্ণন করিয়। অনুগ্রহ প্রযুক্ত বীর- 

বরকে কর্ণাট রাজা দিলেন! ও 

তৎ কিমাগস্কেজাতিমাত্রাদুষ্ঃতত্রাপি উত্তমা- 

ধমমধ্যমাঃ সন্ত 
অতঞব জযত্তিমাত্রেই কি আগন্তক দুষ্ট ?, তন্মধোও 

উত্তম নধ্যম অধম আছে। 
| চক্রবাকে। ব্ররতে। 

| চক্রবাক বলিল। 

যোইকার্যযং কার্ধ্যবৎ শাস্তি, স কিং মৃস্্ী হৃপে- 

চ্ছুয়া। 'বরং ম্বামিমনোদুঃখং,। তন শাসেদ 
কার্ষ্যতহ ॥ ৫৪৪ ॥ , 

রজার হচ্ছায় যেজন অকার্য্যও কার্য; ভুলা করিয়। 

উপদেশ করে সেকি নস্ত্রী? প্রভুর মনের ছুঃখও তাল 
তথাপ অকার্ষাকে কাধ করিয়। উপদেশ করিবেক ন' 

॥ ৪৪ ॥ | 
 বৈদ্যোখুকুশ্চ মন্ত্রী চ হস্য রাজ্ঞঃ প্রিরঃ নদা। 

শরীর্ ধর্ম কোষেত]ঃ) কষিপ্রং ল পৃরিহীয়তে ॥ 
৫৪৫ ॥ 



বিগ্রহ! ৩৫৫ 

যেরাজার দা ও গুরু ও ত্র প্রিয়স্বদ হয় সে 
র।ক্ত। শরীর এবৎ ধর্ম ও ভাগার হইতে শত্র পরি- 
ত্যপ্ত হন ॥ ৫৪৫ ॥ % 

.. শুখুদেব। 
হে মহাৰাক্জ শ্রবণ করছ | 

পুণালন্ধং যদেকেন, তন্মমাপি ভবিষাতি। . 
হত্বা ভিক্ষুং মহালোভা, গগিধার্থা নাপিতো যথা 
॥ ৫৪৬॥ 

প্রণয প্রযুন্ত কোন এক ব্যক্তি যাহ! পাইয়াছে তাহা 
অ।মারও হইবে ইহা জ্ঞান কণরয়া যেলোক কর্করে 
সে নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত অতিশয় লোভ প্রযুক্ত 
তিক্ষুগকে তাড়ন। করিয়া নিধ্য্থাঁ নাপিত নষ্ট হইয়া- 
ছিল ॥৫3৬॥ 

রাজ। পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
রাজ] জিজ্ঞাসিলেন একি প্রকার । 

সন্ত্রী কথয়তি। 
মন্ত্রী কহিলেন । | 

অন্ত্যযোধ্যায়াং ভড়ামণি নাম ক্ত্িয়ত, তেন 
ধনার্থিন। মহত ক্লেশেন ভগবাংশন্দ্রার্ঘচুড়া- 

মণি শ্চি প]রাধিতঃ। 
অযোধ্যায় চুড়।মণি নাষে একজন ক্ষত্রিযছিন্গেন, 
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তিনি ধনের নি'মত্ত তথ্ববান্ চন্দ্র চুঁড়ীমণির বহুকাল 
আরাধনা কণ্রলেন। 

ততঃ ক্ষীণপাপে!হসৌ স্বপ্ে দর্শনং দত্ত! ভগ 
বদাদেশাদঘযক্ষেশ্বরেণ দিষ্টঃ। 

তাঙ্কার পর নিষ্পাপ এ ক্ষাতিয়কে স্বপ্ে দশন দিয়! 
মহেশ্বরের আজ্ঞায় কুবের এই আদেশ করিলেন॥ 

যত তমা প্রাতঃ ক্ষৌরং কৃন্া লগ্ুড়ং হস্তে 
গৃহীস্ব। গৃহে নিঁভূভং স্থানাসি । 

যেতুমি অদ) পুর্দাঙকে ক্ষৌর করিয়া হস্তে লগুড় 
লইয়া ঘরে লুঙ্কারিত হইয়া থাকিব1। 

ততোইন্মিম্নেৰাঙ্গনে দমাগতং ভিক্ষুং পশ্ঠসি 
তং নির্দরং লগুড় প্রহারেণ হনিষ্যমি। 

অনন্ত এই অঙ্গনে একজন তিক্ষকককে আসিতে দে- 
খিনা এবং নিদ্য় লগুড় প্রহ্থারে তাহাকে মঙ্ট করিব1| 

ততঃ স্বর্ণ কলুসে! ভবিষ্যতি তেন ত্বয়। যাব- 
জ্জীবং হুখিন1 ভবিতব্যং। 

তাহার পর সোগার কলস হইবে তাহাতেই তু 

জীবন পর্য্যন্ত দুখী হইয়া থাকিস্ব। 
* ততস্তথানু্টিতে তদৃত্বং | 

তদনন্তর তাহা করিণে তাহাই হইল! 

তত্র « ক্ষোরকরণায়ানীতেন নাপিতেনালোক্য 
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চিন্তিতং অয়ে নিধিপ্রাপ্তেরয় মুপায়ঃ অহ্ম 
প্যেবং কিং ন করোমি। 
সেখানে ক্ষৌর করণের নিষিত্তেয নাপিত আয়া 

ছিল সে তাহা দেখিয়া চিন্তা করিল যু নিধি পাই- 
বার উপায় এই, অমি এই প্রকার কেন না করি। 

ততঃগ্রভৃতি স নাঁপিতঃ প্রত্যহং তথাবিধে 
লগুড়হস্তঃ স্থুনিভূতং ভিক্ষোরাগমনং গ্রতী- 
ক্ষতে। 
সেই অবধি ধনাপিত প্রণ্ত্দন সেই রূপ লগুড় 

হস্ত হইয়া নিষ্নে তিক্ষক্রের আগমন গ্রতীক্ষ। 
করিয়া থকে। 

একদ| তেন প্রাপ্তে| ভিন্ষু ল্লগুড়েন ব্যাপাদিতঃ 
এক দিবস সেই নাপিত একজন তিক্ষককে পাইয় 

লগুড় দ্বার] মারিয়। ফেলিল। 

তম্মাদপরাধাৎ সোপি নাপিতে! রাজপুত 
ব্যাপাদিতঃ | 
এ অপরাধে রাজপুরুষের! এ নাপিতের গ্রাণ দণ্ড 

করিল। 

* অতোহং ব্রবীমি পুণ্যাল্ন্বং বদেকেনেত্যাি। 
অতএব স্বামি বলি পণ) প্রীযুক্ত . কোন বাতি 

ইত্যাদি। 



৩৮ হিতোপদশ। 

রাজাছ। 
তাজ কহিলেন। 

পুরাবৃত্তকথে দাঃ, কথং নিরদর়তে পরঃ। 
স্যাররিষ্কারণ বন্ধু দা, কিস্বা বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৫৪৭। 

পুর্ব কালের বড কথন গ্ৰারাকি প্রকারে পর 
নিণাতি হইবে, কারণ ব্যতিরেকে কি বন্ধু হইবে কিন্ত 
বিশ্বাস ঘাতক হইবে? ॥ ৪৪৭ ॥ 

হাড়, প্রস্তুতমনুসন্ধীয়ত1ং মলয়াধিপত্যকায়াং 
চেৎ চিন্রবর্ণ স্তদধুনা কিং বিধেয়ং। 
বাউক, উপস্থিত অস্টিসন্বান কর, মক্গয় পর্জত 

সমীপে যদ্দি চিত্রবর্ণ আঁ নয়া থাকে তবে এক্ষণে কি 
কর্তবয 1 

্ ত্র বন্দতি। 
মন্ত্রী বলিল। | 

দেব আগত প্রণি ধিমুখান্ময়া শআতং তন্মহা ম- 
স্ত্রণে! গৃঁধ্স্য উপদেশে চিত্রবর্গেনানাদরঃ 
কৃতঃ |. 

হে মাহারাঁজ, আগত দু তের খে শুনিয়াছি এ 
অহমজ্সি গৃধের উপদেশ চিত্রবর্ণ অনাদর করি-' 
বাছে।, 

* তাতোইসে চে জেতুং শকাঃ। 
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অতএব এ, চিত্রবণ মুড, তাহাকে জয় করিতে 
পারাযইবেফ। 
তথাচোক্তং। জুন্ধঃ জুরোইলনে ইস ত্যঃ, প্রমাদি 

ভিরবস্থিতঃ।* মুঢ়ো। যোধাবসন্তা চ, সুখচ্ছে- 

দো। রিপুঃ স্মৃতঃ 1৫৪৮ ॥ সব 
বিচ্দেরা তাহা কহিয়্াছেন লোভী ও খলও অলস 

ও মিথ্যাবাদী ও অনবধানম্্ব ও খড় আর যোদ্ধা- 

দিশ্বের অবজ্ঞাকারক এই সকল বিপক্ষ অনায়াসচ্ছে্দা 

হয় ॥৫৪৮॥১ 

ততোহমৌ য বদন্মদু্গ দ্বার রোধং ন করোতি 
তাংক্নদাদ্রিবনবর্ধন্থ তদ্বলানি হস্ত সারসাদয়ঃ 

সেনাপতয়ে। নিযুজান্তাং ৃ 

সেই হেতু এ চিত্রবর্ণ যাবৎ অ।মার দগের ছুগ 

দ্বার রোধ না করে তাবৎ নদী ও পর্বত ও বন ও 

পথে তাহার সেনা বিনাশ নিমিত্ত সারস প্রভৃতি 

সেনাপতির! নিযুক্ত হউন। 

তথাচ। দীর্ঘবন্পরিশ্রান্তং, নদাদ্রিবন সন্ক.. 
ং। ঘোরাগ্সিভজসন্ত্তং ক্ুংপিপানাদ্ি্তিং 

. তথা ॥ ৫৪৯৪ .. | | 

বিভ্ঞের।,তাহ। কহিয়াছেন দুরপথশ্রান্ত ও নদী 
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খিরি অরণ্যেতে আকুল তথা ঘোয়াগ্রিৎ ভয়ে ভীত ও 
ক্ষধা পিপাধাতে পীড়িত। ৫৪৯ ।॥ 
প্রমত্বং ভোঁজন ব্যগ্রং, ব্যাধি দুর্ভিক্ষ পীড়তং 
অসংস্থিতসভূয়িষ্ৎ, বৃষ্টি বাতসমাকুলং ॥ ৫৫০॥ 

মত্ত ও ভোজন ব্যস্ত ও রোগী এবং দুর্ভিক্ষে 
ক্ষু্ ও অনবস্থিত ও অল্প ও বৃষ্টি বাযুতে ব্যাকুল । 
৫৫০ | 

পশ্কপাংশুজলাচ্ছন্নং” সুব্যস্তং দশ্থাবিদ্রতং। 
এবস্ততং মহীপালঃ, পরটন্যং বিখাতয়েৎ॥ 
৫৫১, ০ 
পঙ্কা খুলি এবছ জলে আচ্ছদ ও 'সতিশয় 

ব্যগ্র ও দন্থা পীড়িত'ঞ্বং এবস্ুত শক্রসেনাকে রাজ! 
নষ্ট করিবেক। ৫৫৯ ॥ 

এ | অবস্কন্দভয়াভ্রা্জা, প্রজাগর কৃত 
শ্রমং। দিব নি সমাহন্যা। নিদ্রা ব্যাকুল 
বালী ॥ ৫৫২ 

অপর পা তয়ে রাজ জাগরণশ্রাস্ত দিবা- 

সুপ্ত ও নিদ্র ব্যাকুল সেনাকে নষ্ট করিবেন ॥ ৫৫২ 
অতন্তস্ত, প্রমাদিনে। বলং গত্ব। যথাবকাশং 
'দিষানিশং স্ষসৃন্মৎসেনাপতয়ঃ, তৃথানুতিতে 



বিগ্রহ । ৩৬১ 

চিত্রবর্ন্য 'নৈনিকাং সেনাপতয়শ্চ বহবো 
নিহতাঃ। ূ 

এই শিমিত্তে অবকাঁশ ক্রমে গিয়া আমারদিখের 
সেনাঁপতির1 সেই প্রমন্তের বল নষ্ট ,করুক। তাহু। 

করিলে পর চিত্রবঞ্চের সেনা ও সেনাপতি অনেক 
নষ্ট হইল। ' 

ততশ্চিত্রবর্ণো। বিষধর স্বমস্ত্রিণং ুরদর্শিনমাহ। 
তৎপরে চিত্রবর্ণ বিষ "হইয়া আপন মন্ত্রী দুর- 

দর্শিকে বজিল। 

তাত কিমিত্য্মছুপেক্ষ *ক্রিরতে কিং ক্কাপ্য 
বিনয়ো মমাস্তি | 

হে পিতঃ। কেন আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন, 
কোথাও কি আমার অবনয় আছে? 

তথাচোক্তং | নরাজ্যং প্রাপগুমিতোষং। বর্ডি- 
তবায মসান্প্রতং। শ্রিয়ং হৃবিনয়ে হস্তি, জর! 
বপ মিবোত্মং ॥ ৫৫৩ ॥ 

পণগুতের1 তাহা কহিয়াছেন রাজতু পাইয়াণ্ছ 
জ্ঞান করিয়া অবিন্য করিৰে না,বাদ্ধক্যাবন্থ। যেমন 
উত্তম সৌন্দর্য্য নষ্ট করে তেমনি অবিনয় * সম্পন্ভিকে, 
নষ্ট করে ॥8৫১। 

অপিচ দক্ষঃ শ্রিয় মাগনতি, পথ্যাশী কলাযতাং 



৩৬২ হিতোপদেশ ! 

স্থখ মরোগ্যঞ্চ। উযৃক্তে! বিদ্যান্তং, ধর্্ার্থ 
বশাংসি বিনীতঃ ॥ ৫৫৪। 
আর কর্মানিপুণ লোক সম্পত্তি পায়, পর্যাশী 

লোক অঙগল, ও সুখ ও আরোগ্য" পায়, উদযোগী 
লেক বিদ্যার সীম! পায় এব বিনফেতে ধর্ম ও অর্থ 
ও যশঃ পায় ॥ ৫৫৪ | 

'গধোবদৎ 'দেব শৃণু। 
গৃধ বূলিল হে মহারাজ শুন্থুন | 

অবিদ্ানপি ভূপালো, বিদ্যাবৃদ্বোপসেবয়!। 
পরাৎ ছায়া মবাপ্সোত্তি, জলাসন্ন তরুর্যথ। ॥ ৫৫৫ ॥ 
জল সমখপস্থ বৃক্ষের ন্যায় অজ্ঞ রাজাও গুণবানকে 

নিকটে রাখিয়া পর হইতে ছায়া প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫৫ | 
অন্যঙ্চ। পানং স্ত্রী বৃগয়। দ্যুত, মর্থদ্ষণ্মে- 
বচ। ব্বাগ্দগুজঞ্চ পাঁরুষ্যং, বাসনানি মহী- 
ভুজাং ॥ ৫৫৩৬॥ 
অপর মাদক দ্রবোর পান, স্ত্রী, মৃগয়া, দাতজীড়া, 

পরজবের অপহরণ, অবশ্য দেয়ের অদান, নিষ্টর 

বাকা, নিরপরাধকে দণ্ড করা, এই সকল রাজদিগের 
তি ॥ ৫৫,৬ 4 

কি্। ন সাহসৈকান্তরসান্থবর্তিনা,.ন চাপ্য- 
পায়োগিহতান্তরাত্মনা। বিভূতয়ঃ 'শক)মবাণ্ড, 
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মুর্জিত।, নয়েচ শৌর্য্যে চ বসস্তি সম্পদঃ ॥ ৫৫৭ | 
আর কেবল নাহস মাত্রাবলম্বী লোক এবং অপায় 

চিন্তায় উপহত,চি লোক এরশ্বধূ্যু পাইতে পারে না 
কিন্ত ন্যায়েতে ও শৌর্ষ্যেতে সম্পত্তি পায় ॥ ৫৫৭ ॥. 

ত্য়া স্ববলোৎসাহঙ্জ মবলোক্য সাহসৈকবাদিন! 
ময়োপনাস্তেষ্পি মন্ত্রেষনবধানং বাক্পারুষ্যঞ্চ 
কৃতং অতোদ্ুনীতেঃ কফলমিদমন্ৃভূয়তে । 

মিনিক্ল সেনার উত্সাহ দেখিফ।* সাহসিক হইয়| 

আমা কর্ভুক উপদিক্ট মন্ত্রণাতে অনবধান করিয়া 
আর নিষ্টুর বাক্য কহিয়!ছ জ্রতএব সেই দু্্টতির ফল 
এই অনুভূত হইতেছে । 

তথাচোক্তং। ছুর্মজ্িণং কমুপযাস্তি ন' নীতি- 
দোষাঃ সস্তপিরস্তি কমপথাভূজং ন রোগাঃ। 
কংশ্রীর্ন দর্পয়তি কংন নিহ্তি মৃত্যুঃ, কংস্ত্রীকৃতা। 
ন বিষয়ঃ পরিভাপয়ন্তি ॥৫৫৮॥ 

পপ্ডিতের। তাহ কাহয়ছেন নীতি দে কোন দুষ্ট 
মন্ত্রকারিকে না পায় ও রোগ কোন্ কুপখ্যাশিকে 
তাপ না দেয়, সম্পন্ভি কোন্ লাঁককে গর্ষিত না করে, 
যম কাহ।কে নৰ্ট নাকরেনস্ত্রীকৃত বিষয় কাহাকে তাপিত 
ন1 করে 1৫৮ | রা 
অপর! মুদং বিষাদঃ শরদুং কিমাগস সো 



৩৬৪ হিতোপদেশ। 

বিবন্বান্ হুকৃতক্কতত্মতা। প্রিয়োপত্তিঃ গুচ- 
মাপদং নয়ঃ শ্রিয়ং সমৃদ্ধ! মপি হস্তি দ্র্নয়ঃ॥ 
৫৫৯ | 

বিষগনত| হর্ষকে। শীতকাল শরৎকে, সুর্য্য অন্ধক- 
রকে, কৃতঘ্তা পুণ্যকে, নিত্রদর্্ন শোককে, ন্যায় বিপ 
ভ্তিকে, ছুনতি অতিরিক্ত শীশ্বর্।কে নষ্ট কবে ॥ ৫৭৯ 
ইত্যক্ত। তেন মুক্ত্িণালোচিতং প্রজ্ঞাহীনে-ইয়ং 
রাজা, নোচেং* কথং নীতিশাস্্কথাবৌমুদীং 
বাগুল্কাভি স্তিমিরয়তি। 

ইস্থা কহিয়! সেই মন্ত্রীআীলে চন! করিল এই রাঁজ। 
নির্বদ্ধি, নতুবা কেন নীতি শাস্ত্রের কথা বপ জ্যোৎ- 
স্নাকে বাকারূপ উলক। দ্বারা অন্ধকার করিতেছে । 

যতঃ। যসা নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা, শাস্ত্ং তস্য 
করোতি কিং। শোচনাভ্যাং বিহীনসা, দর্প- 
এঃ কিং করিষ্যতি 1৫৬০ । 

যেহেতু যাহার বৃদ্ধ নাই শান্তর তাহার কি 
করিবে, দুই চক্ষতে রহিত ব্যত্তর দগথকি করিতে 
পারে ॥ ৫৬৭ | 

ইত্যালে চা তৃষীং স্থিত | 
ইহা আলোচন| করিয়া চুপ করিয়া খাঁকিল। 



বিগ্র্ছ। ৩৬৫ 

অথ রাজ! বদ্ধাঞ্জলিরাহ। 
অনন্তর রাঙ্গা কৃতাগ্”ল হইয়া কহিলেন। 

তাত, অস্তায়ং মমাপরাধঃ, ইদানীং যথাবশিষ্র 
বল সহিতঃ প্রত্যাবৃত্য বিন্ধ্যাচলং গচ্ছণমি 
তথোপদিশ। 

হে পিতঃ ! আমার অপরাধ হ্ইারাছে, সম্পৃতি অব-. 
শিষ্ট সৈনোর সহিত ফিরিয়] বিস্ব)পর্ঝাতে স্বরূপে যাই 
তজ্রপ উপদেশ কর। 

গৃধুঃ স্বগণ্ঠং চিগ্য়তি ক্রিয়তামত্র গ্রাতীকারঃ। 
গৃধ আন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তু করিতে লাগিল ইহাতে 

গ্রতীকার করি। 
যততঃ দেবতান্ডু গুরৌ গোষু: রাজস্থু ব্রাহ্মণেষুচ। 
নিয়ন্তব্যঃ সদা কোপো, বালবুদ্ধাতুরেষ্ চ ॥ ৫৬১। 
ফেহেতু দ্রেবতাতে' গুকতে' গরুতে রাজাতে, ব্রাঙ্গ- 

শণতে. বালকেতে, বৃদ্ধেতে, এবং আতুরেতে কদাঁচ 
ক্রোধ কর্তৃবা নয় ॥ ৫৬১ ॥ 

মন্ত্রী প্রহস্ত ব্রতে। 
মন্ত্রীহাসিয়। ক হল। 

দেব মা ভৈষীঃ সমাশ্বসিহি শৃণু দেখে। 
হে মহারাজ, তয় করিও ন'ঃআশ্বস্য হইয়া শুন । 

মন্ত্রিণং ভিন্ন নন্ধানে। ভিষজাং সনিপৃতনে। 



৩৬৬ হিতোঁপদেশ 

কর্মণি গ্রেক্ষ্যতে প্রচ্চ। সুশ্ছে কোবান পঙ্ডিতঃ। 
৫৬২) 

মন্ত্রি দিগের ভিন্ন সন্ধানেতে ও বৈদাদদগের সম্গিপা- 
তেতে বুদ্ধি জুন যায়, লুস্থেতে কে পণুত নয়॥ 
৫৬২ ॥ ৃ 

আরতহেইল্লমেবাজ্ঞ১ কামং বাগ্রা ভবস্তি চ। 
মহারভ্তাঃকৃতধির, সিষ্টন্তি চ নিরাকুলাঃ॥ ৫৬৩ ॥ 
অপর নির্বা,দ্বি,লাকের। অল্প কর্ম করে অধিক ব্যস্ত 

হয়ঃ বুদ্ধ লোকের! মহৎ কন্ম করে অথচ'ব্যাকুল হয় 
ন।।। ৫৬৩।। 

তগ্নত্র ভবৎ গ্রতাঁপাদেৰ ছুর্গং ভক্ত, কীর্ত 

প্রতাপ সছিতং ত্ব। মচিরেণ কালেন বিদ্ধ্যাচ্গং 
নেষ্যামি। 

সেই হেতু আপনকার অস্কুগ্রহে দূর্গ ভা্িয়। কীর্তি 
ও প্রতাপের সহিত অপন কে! অল্প; কালেই বিন্ধা- 
পর্বতে লইয়াষাইব। 

রাভ্রাহ- কথমধুন। স্বল্পবজেন তৎ দম্পদ্যতে। 
রাজ। ,কহিলেন কি প্রকারে সম্পূত অত্য্ল 

গ্লেন তে ভাহ] সম্পন্ন হইবে । 
গৃধে। বদতি। 

গ্ধবলিল! 



বিগ্রহ. ৩. 

দেব সর্কং ভবিষ্যভি যতো বিক্ষিগীযো দর্ঘহৃত্র- 
তাধিজ্য়সিদ্ধের বশ্যংভাবি লক্ষণং, তৎ তনহলৈৰ 
ূ্াবরোধঃ ক্রি়তাং। 

হে মহারাজ, সমস্ত হইবে যেহেত্ জয়েচ্ছ, রাজার 
দীর্ঘ সৃত্রতা জয় সিদ্ধিরক্ষচিহন,। অতএব সহস! রগ রোধ 
করাখাউক। ' 
প্রহিত প্রণিধিনা বকেনাগতাা ছিরণাগর্ভকি তৎ 
কথিতং |, 

হিরণ্যগর্ভের প্রেরিত চর বক আনিয়া তাহা 
কহিল। 

দেব স্বল্পবল'এবায়ং রাজ! চিত্রবর্ণো গৃধুস্ত 
মন্ত্রেপষ্টস্তেন দুর্দাবরোধং করিষ্যতি। 

€হ মহারাজ, অবশিষ্ট অতয্প সেনার মহত এ 
্1জ। চিত্র বর্ণ গধের পরাণশে দুর্গ রোধ টা | 

রাঁজাহ সর্মজ্ঞ কিমধুনা বিধেয়ং 
রাঁজ। কহিলেন হে সর্বজ্ঞ এখন কি রী |. 

চক্রবাকোন্রতে | 
চক্রবাক বলিল। : 

স্ববলে সাঁরাসার বিচারঃ ক্রিয়তাং ত্ছজ্জা তব! সুব ৭ 
বস্ত্রাদিকংণ্যথার্থং প্রসাদ প্রদানং ক্ষিযুতাং। 
ণিজ সেনার গধে। লারাসার বিবেচন। করুন, তাহ! 



৩৬৮ হিতোপদেশ 
জানিয়। উপযুক্ত মতে পারিতো'্ষক সুবর্ণ বস্ত্রাদি 
দেউন।, 
বতঃ। যঃ কাকিনীমপ্যপথপ্রপন্নাং, নমুদ্ধরে- 
মিষ্ক সহত্র তুল্যণং। কালেধু কোটিষপি মুক্ত 
হস্ত, স্তং রাজ দিংহংন জহাতি লক্ষমীঃ ॥ ৫৬৪। 

যেহেতু যিনি অস্থান স্থিত কাঁকিণীকেও সহ নক 
তুল্য জ্ঞান করিয়৷ সংগ্রহ করেন আর সময় বিশেষে 
কোটি ধনে ও ুক্তঃহস্ত হন সেই রাজনিংহকে লক্ষ্মী 

ত্যাগ করেন, ন।॥ ৫৬৪ ॥ 

অন্যচ্চ। ক্রভৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে, যশ 
স্করে কর্্মণি মিত্রদংগ্রহে । প্রিরাস্থ নারীষু 
নরেষু বান্ধবেদ্বতিব্যয়ো' নাস্তি নরাধিপাষ্টম্থ। 
৫৬৫ ॥ 

অপর যক্তে, বিবাহে, বিপৎকালে, শব্রুক্ষয়েকী - 
কর কর্মে, মিত্র করণে প্রিয়! সরতে বন্ধু লোকেতে, এই 
আটে অতি বার শক নাই ॥৫৬৫|. 
যতঃ। মূর্খঃ স্বল্পব্যয়ত্র নাৎ, সর্বনাশং করোতি 
হি।কঃ সুধীঃ” সন্তযজেন্ভ'গ€,. শুল্কস্যৰাতি- 
সাধ্বসাৎ॥ ৫৬৩। 

যেহেতু শির্কৃদ্ধি লে।কই অতাল্ল ব্যয়ের ভয়ে সর্ধ- 



বিষ্রাহ। ৩৬৯ 
নাশ করে, নচে কোন্ স্বুদ্ধ লোক শুল্কদানের ভয়ে 
মোট ত্যাগ করে ॥ ৫৬৯| 

রাজ।হু কথামহ সময়ে অতিব্যয়ে! ুজ্যতে। 
প্লাজা কহিলেন কিপ্রকারে এসময়ে আঁতরিজ্ বার 
ঘুক্ত ইয়। 

| উক্তঞ্চ । আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ। 
_ পঞ্চিতের। ক'হয়াছেন বিপত্তির নিদিত্ত ধন রক্ষ। 
ক্রিবেক। 

মন্ত্রী ব্রতে। প্রীমতঃ কথমাপদঃ | 
মন্ত্রী বালল ধনবানুর কিআপদ। 
রাজাহ ॥ কদাচিচচলতে লক্ষ্মীঃ। 
রাজ। কহিলেণ লক্ষ্মীও কখন যান। 

মন্ত্রী ব্রুতে ৷ সঞ্চিতার্থে। বিনশ্টতি। 
রী বলিল সঞ্চিত ধনও নঞ্ড হয়. 

তদ্দেব কার্পগ্াং বিমুচ্য দান্মানাভ্যাৎ স্বডটঃ 
পুরস্থিদন্তাং। 
অওএব হে মহারাজ, কৃপণত। ত্যাগ করিয়া দান ও 

সন্মান দ্বার। স্বকীয় যোদ্ধাদিগের পুরস্কার করুন। 

। তথাচোক্তৎ ৷ পরস্পরজ্ঞাঃ সংহষ্টা।, স্তযক্ত € 
ভ 
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প্রাথান্ স্থুনিশ্চিতাঃ। কুলীনাঃ পুজিতাঃ সম্য- 
খিজরন্তে দ্বিষদ্বলং ॥৫৩৬৭ 
পঞ্িতের তা! কহিয়াছেন পরস্পর পর্রিচিত ও 
ত ও! প্রাণ তা করতে উদ্যত ও কুলীন ও 

সম্মানিত, ইহারা বিপক্ষের সেনখকে জয় করে ॥ ৪৬৭ ॥ 

অপরঞ্ক। হ্বভটাঃ শীঁলসম্পন্াঃ, সংচতাঃ কৃত 
নিশ্চয়াঃ।' অপি,পঞ্চশতং শুরা, নিক্স্তি রিপু 
বাহিনীং ॥ ৫৬ | 
অপর শীঙ্ল সম্পন্র, দিলিত, প্রাগ ত্যাগ কণ্রতে 

উদ্যু.ক্ত ও শুর, এতজপ স্বকীয় পচ শত যোদ্ধাও শত্রু 
পক্ষী অনেক সেনাকে নষ্ট করে |৪৬৮৪ 

কিঞ্চ। পিষ্টে রপ্যবিশেষজ্ঞ, উ্রশ্চ কৃতনাশ- 
কঃ। ত্যজ্যতে কিং পুনর্না্ঠৈ, ধরশ্চাপরাত্মস্তরি- 
রঃ ॥ ৫৬৯। 
অপর শিক্ট পোকেরাশু বিশেষ হীন রহিত ক্রোধী 

কুতত্ব আত্মস্তরি লোককে ত্যাগ,করেন, অনোরা যে 
ত্যাগ করিবে তাহার আর কথা কি। €৩৯। 

সত্যং শৌর্ধ্যং দয়! ত্যাগ, ' হৃপটস্যতে মহ! 
গুণাঃ। এভি মুক্তে। মহীপালঃ, প্রাঙ্গোতি খনু 
বাচাতাম়॥ ৫৭০ 
যেহেতু সত) ও শৌর্ধ্য ও দয়া ও দান এই নকল 



ঘিএহ। ৩৯ 
র।জার মহৎ, গুণ, এই সকল গুণে ব্লহিত রাজ! 
নিতান্ত নিন্দ্যত, পায়। ৫৭ | 

ঈদ্শি প্রস্তাবে অর্মাত্যান্তাবদেব পুরক্ষর্তবাাঃ। 
এতাদুশ বিষয়ে ন্ন্তাদগের পুরস্কীর করা কর্তৃব্য। 

। তথাচোক্তং। যো,বেন প্রতিবুদ্ধঃ হ্যাৎ, লছ 
তেনে দরী বারী ।সুিদ্বস্তে। নিষেক্তবাঃ, প্রাণে- 
যুচ ধনেধু চ॥৫৭১। 

বিড্ের। তাহা কহিয়ছেন যে রজ্জি!যে মক্ত্রি হইতে 
বাড়েন সেপ্রাজ। সে ঈকন্ত্রকে বড়িােন আর 
ধন দিবেন্ধ এবং জা।রন বিষ: 2য়তে ও ধন বিষয়ে অভ্যন্ত 
বিশ্বস্ত পাত্রকে নিয়োগ কণ্রধেন ॥ ৫৭১1 

যতঃ। ধূর্তঃন্ত্রী বা শিশু বন্য, মক্ত্িণঃ জ্ার্দছী 
পতেঃ। আনীতি পবন ক্ষিপ্ত ঃ, কার্ধযান্ধো 
সমিসজ্জতি ॥ ৫৭২। 

" যেহেতু ধূর্ত ওস্ত্রাও বালক ইহারা রেরাঙ্গার 
মন্ত্রী, সে রাজ। অননয়্ রূপ রামুতে বিক্ষিপ্ত হুইয়া 
কার্য রূপ সমগ্ররে মগ্ন হয় ॥ ৫২২ ॥ 
শৃপু দেব । হর্ষ ক্লোধো সি বন্য, খাস্ত্ার্থে 
প্রত্যযস্তথা | নিত্যং ভূত্যানপেক্ষ$্ট, যকত 
স্যাহধনদ। ধর ৪ ৫৭৩ ॥ 
শন হে মহারাজ, হাহা হয ও ক্রোধ সন্যুন দার 
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শানু প্রতিপাদে]তে দন 'প্রতায় সার স্বাদ! ভূতের 
অনপেক্ষা, পৃথিবী তাহা 'ধনদ। হয় 14৭৩1 
বেষাং রাক্ঞ! সহ স্তাতা, মুপচয়াপচ্ৌ ফ্রুঘং। 
জমাভা। "ইতি: ভান্রাজা, নাবখন্ধ্ে খ' কদাচন ৪ 
৫৭৪ । 
রাজার সহিত .ঘাহ্ারদিগের বৃদ্ধি ও হাস হয় 

তাহার গে অমাত; বলিয়। রাজ। কদাচ: অবজ্ঞ! 

করিবেন ন1॥ ৫৭9 ৭ . 
বযতঃ । মহীতু'জো অনন্য, সক্কীর্ণম্যেব দ- 
স্তিনহ। খ্থলতে! ছি করালস্বঃ সন্ুচ্চিরচে- 
ট্রিতং॥ ৫৭৫। 
যেহেতু হস্তি সমূহ মধান্থ স্ধলন বিশিউ সদান্ 

হস্তির করাবলম্থন যেনন রছ্কাল চেষ্টাতে হয় 'এমনি 
কাখাতে-স্ধলন বিশিষ্ট" মদান্ধ রাজার করাদায় 
মন্তিরদিগ্রের রক্তুকধুল চেক্টাতে হয়॥ ৫৭৫ ॥ 

 অথান্গত্য প্রণম্য মেঘবণে জতে। 
অনন্তর মেক্ধবর্ণ আসিয়া প্রণাম করিয়। বলিল | 

দেব, দৃষ্টি প্রসাদং কুরু ইদ্দারীং বিপাক্ষো দুর্গ 
দ্বারিবর্ততে। 
হে মহারাজ, অনুগ্রহ পুর্ববক অবলোকন করুন 
দম্পতি হূর্গ ঘারে বিপক্ষ আমিয়াছে। : 



বিগ্রন্থ। ৩৭৩ 

তদেষপাদাদেশাদ্বহিজিটিহ্ত্য হবিকমং দর্শ 
যামি। 

সেউ হেতু মহায়াজ চরণের আজ্ঞা! হইলে বাহিয়ে 
শি নিজ পরাক্রম দেখাই | 

তেন দেবপাঁদানামানৃণামুপগচ্ছামি। 
তাহ। করিয়া মহারাজের পায়ের অধণী হই'। 

চক্র রবাকো ব্রুতেঞ। 
বন্তবাক বলিল। 

মৈবং যদি বহির্সিঃস্বত্য যোদ্ধব্যং তদা ছুর্যা- 
শ্রয়ণ মেব নিজ্পুয়োজনং" 
এমড কণিবেন না, যদ)পি বাহির হয়| যুদ্ধ কর! 

যায় তরে দুর্গ'পরায় নিষ্প.য়োজন। 
অপরঞ্চ। বিষে ছি বা নক্রঃ, বলিলাশি- 

। গঁয়োইবশঃ। বনাহ্ি নির্গতষ্কগুরঃ। বিংহোইপি 
স্তাচ্ছগালবৎ। ৫৭৩। 
অপর ভয়ানক কুন্তীর ফল হইতে নির্গত হঈলে 

অনশ হয় এবং বলবান্ নিংহও বন হইতে নির্গত 
হইলে শ্গালের নায় হয়। 8৭৬ | 

দেব হবয়ং গত খাতা ং যুদ্ধং। 
হে মষ্ঠারাজ, আপনি গিয়া যৃদ্ধ দেখুনধ 

বতঃ। পুরস্কৃত) বলং রাজা, যৌধয়েদবালোকয়- 



৩৭৪ হিডোপদেশ। 
নৃ। সানগিনাধিস্তিতঃ খাপ, কিং ন' নিংহায়তে 
ফাবং ॥ ৫৭৭ 
যেহেতু বাজ। স্ব্ং দর্শন করত (সনু [কে অগ্রে করিয়। 

যুদ্ধ করাইবেন) কেননা স্থাম্যধিণ্ঠত কুক্ক,রও দিংহের 
ন্যায় আচরণ ঘরে 118৭৭ ? 

অথ তে পর্বে ভর্গ ছ্বারং গন্ধ! মহাহবং কৃত- 
বহঃহ। 

অনন্তর তহাঁয্। সকলে চুর্ঘদ্বারে যাইয়া অতিবড 
বৃদ্ধ করিল। 

কাপরেছ্শ্চত্রবা্থারাজ। গৃধ/মুব'চ। 
পরদ্িরম চিত্রবর্ণ রাজ! গৃপ্যক বলিলি। 

তাত স্বপ্রতিজ্ঞাতমধুনা নির্মমাহয়। 
হে ভাত, এখন আপন প্রতিজ্ঞ। প্রতিপালন কর। 

ধু ব্রতে। 
[ধ বলিল | 

দেব শৃণু। 
হেমভাবাকী গুচান | 

অকাল সহমত্যন্লং, মুর্খ বাসনি' নায়কং। জণ্- 
প্তং ভীরু যোধস্ট, ছুর্গবাষনুচ্যাতে ॥ ৫৭৮ ॥ 
উপধুক্তকালের অসি, ও অত্যল্ল সন) এবং 



বিঞ্রছ। ৩৭৫ 

বাসনি ও মুখ নায়কের ভাঙল সেন]! আর পপ ও 
ভীরু যোধ, এই সকল ছুর্গ ই)সন ॥ ৫৭৮1 

তগ্ভাবদত্র মাস্তি! 
এখানে সে সক্জ নহি । 

উপজাপশ্টিরাবোধ্রো,ইবস্কন্বভী ব্রপুরুষঃ। দুম 
লঙবনোপায়াশ্চন্বারঃ, কথিতাইমে 1 ৫৭৯ 

কিন্ত ভেদ আর বহু কাল না বুঝ! আর আহমগ 

জার উগ্রপুরুষ এই চারি দুর্গ লংখঞ্জের উপায় এধনী 
অত্রযথাশাক্ত ক্রিরতে বত্তুঃ | কর্মে কথর়তি এব- 
ষেবং। রর 

কণে কিল শক্কামুসারে এই এইট যু কর। 

ততোহনদিত এব ভাক্ষরে চুপি ছুগছারেযু 
বৃত্তে ঘুদ্ধে ছূর্গাভ্ান্তর গৃহেপ্বেকদ| কাকৈরগ্নি 
নলিক্ষিগ্ স্ততে! গৃহীতং গৃহীতং ছুর্গামিতি কেলি 

“হলং শ্রুন্বা সর্মাতঃ প্রদীপ্তাক্িসষলোক্য রাজ- 
হংন সৈনিক ভুর্গবাঙ্গিন্চ সত্বরং হদং প্র- 
বিষ্টাঃ। 
ভদনন্তর পুচর্যযাদখের পুর্জেতেই দুর্গের চারি 

দ্ারে যুদ্ধ হইলে পর এক দিবস ছর্থ ,মধাবর্তি 
গৃহে কাকেরা, জন্ম ক্ষেপথ করিল ভাছার পর দর্খ 
সইয়াছিং এই কোলাহল শুনিয়! নর্কাঙ দ্বাপ্ীভাগ্রি 



১৬ হিতোপদ্ধেশ 

দেখিয়] রীজ হংসের সেনার আর দুগবাসি লোকের! 
ত্বরায় হুদে প্রবেশ করিল। | 

যতঃ। সুমজ্িতৎ স্থবিক্রান্তং সুযুদ্ধং স্থপলা- 
ফিতং | কার্্যকার্লে বখাশক্তি, চু্যা ভু বিচা- 
রয়েং॥ ৫৮০8 

যেহেতু কার্য) উপস্থিত হইলে যাহ অন্ত্ণ। 
করিখ। থাকে শক্ঞাভূসারে তাহা করিবেক কিস্ব! যুদ্ধ 
করিবেক কিন্বা, গীলায়ন করিবেক, খিচার করিবে 
না॥ ৬৮১৭ 

রাজহংসঃ স্বভাবান্মত্দগতিঃ টিন: 
চিত্র বর্ণস্া দেনাপতিনা কুক্কুটেনাগত্য বেহ্তিততঃ। 

স্বাতাবতঃ মন্দগতি রাজহংস সার দ্বিতীয় সারস 
এই দুই জনকে চিত্রবর্ণের সেনাপতি কৃম্তুট আমিয়। 
বোড়িল। 

1”, ছির়শ্যগর্ভর্ট সারসমাহ। 
হিরণাগর্ডু সাঁরসকে 'বলিল। 

সারস সেলাপতে মমাঘরোধাদাতানং কথং 
ব্যাপাদয়িষ্যলি ত্বমধুন1] গন্ধং শক্তঃ ততকৃত্বা 
জলং গুবিশায্মানিং পরিরক্ষ অন্মৎ পুজং চূড়া 
আধি নামানং লর্কাজ্ঞ সম্মত্য। রাজানং করিষ্যসি। 
হে লিনাপতে আমার অন্থুরেশধে আপনাকে কেন 



বিগ্রহ। ৩৭ 
নঙ) কর, তুপি খাখন যাইতে পার, তাহ] করিয়। জলে 
প্রবেশ কর আপনাকে রক্ষা কর চূড়ামণি নামক আ- 
মার পুজ্রকে সর্বজের সম্মন্তিতে রাজা করিও । 

+লার়সে। স্বতে। 
স$রস বলিল। 

দেব ন বক্তব্যমেবং দুঃলহং বচঃ, াব্জ্জাকৌ 
দিবি তিষ্ঠতঃ তাবদ্িজয়তাং দেবঃ। 

ছে মহারাজ এতাদশ দুঃসহ বকা বক্তব্য নগর 
যাবৎ চন্দ্র কুর্যা গগনে আছেন ভাৰৎ পর্যাস্ত মহারাজ 
আপনি জয়ী হউন। ৫ 

ভহং দেব দ্ুর্গাধিকারী মন্মাংসাকৃখিলিখেন 
দ্বার ব্সনা গরবিশতু শক্রুঃ। 
আমি দর্থাধিকারী, আমার মাংস রক লিপ্ত বা 

/পথে শক্ত প্রবেশ করুক | * 
? অপরঞ্চ। দাত। ক্ষমী গু গ্রাহী, হ্বানী চেন 
লভ্যতে। | 
অপর দাতা ক্ষমাবন্ গুণগ্র/হছক এভু বৃকষ্টে মিলে। 

রাজাহু নত্যন্গেৰৈতৎ। 
রাজ! কহিতেছে ইহা বথার্থই বটে। 

কিন্ত। ুচিনক্ষোইনূরস্কশ্চ জালে ভুত্যোপি 
ছুল্ল ভঃ। 



৩৭৮ কিজোপদমেশ। 

কিন্ত পবিত্র রুনি পু অন্রক্ত এচদ্রোগ "ভূক ও 
দুলল'ভ। 

সারলে! কতে 
'জারম বলির! 

ফেব যদি অমযমপালা নান্তি হৃত্যো ভর্তি 
যুক্তশি্ভোছ্ন্যাতঃ? আাবাড়ং। অথ মরখমস্মেষ 
ন্তোঃ কিমিতি সুধা! মলিনং যশঃ ক্রিন্লাতে। 

হে মহারাজ, খদ।থি সংগ্রাম ত]াগ করিলে ঘযযের 
ভয় না থাকে ভষে আঅলদজ যাওয়! উপধুক্ত। যদ 
প্রাণির মরণ অবশ্যই হইবে হবে কেন বৃখা। অপদ্থশ 
ক'রি। 

অগ্যন্চ। ভবেলিদ পরধন্লানাক্ত, বীচি বিভ্রগ- 
ভন্কুরে। দ্বায়তে পুধ্যযোগেন) পরাে জীবি- 
তবযয়হ 8 ₹৮5॥ 
থর বায়ুর গফনে এফ ছে হয তাহার গমনের 

নযাষ অল্ল কাশ ম্যায় যে এক সংসবর, ইহাতে গরের 
নিমিতে পরাণ ভাগ পরমা প্রনক্ত হয় 1৫৮১ 8 

স্বাম্যমাত্যন্চ রাধঞ্চ, ছর্দং কোষোবলং ভুজ্বং। 
রাজ্যাঙ্গানি এ্রকৃ তরঃ, পৌরাণাং শ্রেণয়েইপিচ 
1৮২ £ 
আন খাসী অদাত) রাউট, দু এক।ষ সৈন্য জুহৎ 



বিহার) ৩৭৯ 

নগরদ্থ লোক খই আট গরস্পর উপকার হেতুক 
রাজটাঙ্গ হয় ॥ ৫৮২ 1 

দেব স্বপ্ধ শা, নর্বঘ। রক্ষণীয়ও 
হে মহারাজ, উনি সামী সর্ঝ প্রকারে রক্ষমীয়। 

'প্রকৃতিঃ হ্বামিনং জি), সমৃদ্ধাপি ন জীবতি। 
অপি ধন্বস্তরি 3ৈদাঃ, কিং করোতি গতায়ুঘ ॥ 
৫৮৩ ॥ 

যেহেতু অগাঁতা লোক স্শ হইলেও স্বমিকে 
পরিত্যাগ করিয়। বাচে না, গভায়ু জনে খঙ্ন্কর বৈদ্য 
কিকরিতে পারে 1 ৫৮৩] ১ 
নরেশে জীবলোকোইস্কং, নিমীলতি নির্সীলতি। 
উদেভ্যুদীয়খাতন চ, রবাবিব সয়োরুছং ॥ ৫৮৮ 
অপর শর্মা অপ্রকাশ হইলে ঘেষন পদ্ম অগাকাশশ 

টয় এই রূপ রাজ অগ্রকাশ হইলে এই প্রানি চল 
অপ্রকাশ হয় এবং রবি প্রকাশ হইলে যে রাপ কথ 
প্রকাশ হয় সেই জপ রাজ] প্রকাশ হইলে প্রাণি স্ষল 
প্রকাশ হয় ॥ ৫৮৪ | 
অথ কুকুটেনাগত্য রাজহংসম্ত শরীরে খরতর 
নখাঘাতঃ কৃততঃ। , 
. অনন্তর কুঝুট আয়! রাজহংমের শরীরে তীক্ষ 
নখাঘাতক গিল। + 



৩৮০ কিভোপদেশ। 

সত্বরমুপত্ত্য সারসেন হবদেহাস্তারিতো রাজা 
জলে ক্ষিণতঃ। 
সারস শীঘু রষীপে আলিয়। রাজাকে আপন 

শরীরের মধ্যে করিয়া জলে পড়িল! | 
অথ কুক্কুট নখপ্রহার জর্্গ্ী কৃতেন সারলেন 
কুক্ধুট সেন। বহুশো হতাঃ। 
তন্ত্র কুছুটদের নখ গ্রহারে ক্ষত বিক্ষত 

হইয়া সারস অনেক বুক্ক ট সেনাকে নষ্ট করিল । 

পশ্চাৎ সারসোপি চঞ্চুগ্রহারেণ বিভিদ্য 
ব্যাপান্িতঃ। 

পশ্চাৎ সারমওড চঞ্চ গ্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়। 
গুণ ত্যাগ করিল। 
অথ চিত্রবর্গো দুর্গং প্রবিশা দুর্গাবস্থিতং উব্যং 
গ্রাহগরিত্ব। বন্দিভিজ্জয়শব্দৈরাননিতঃ স্স্থন্ধা-) 
বারং জগাম। , 

তাঁহার পর চিত্রবণণ ছুর্গে প্রবেশ করিয়া দৃপস্তি 
ত্রর্য কল লুঠাইয়। বন্দি কর্তৃক জয় শকে আহ্লার্দত 
হুইয়। শ্স্থানে গেল। ] 

' অথ রাক্ষপুত্রৈরুক্তং তন্মিনাজবলে ল পুণাবানৃ। 
লারস,এব যেন শ্বদেহ ত্যাগেন স্বাী রক্ষিতঃ। 
জনঞ্র রাজ পুল্রের| কহিলেন সেই রাজ সৈতে, 



বিগ্রহ । ৩৮১ 

সারমই অড়িখ্র গুগাবান্ যে নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া 
স্বামিকে রক্ষা করিল । 

উক্তধ্ৈতৎ। জনয়স্তে স্থতান্ গাবঃ, সর্দাএব 
গবাকৃতীন্ । বিষাণোল্পলিতস্ষ্ধং,, কাচিদে 
গরাষ্পতিং॥ ৫৮৫ ॥ 

পণ্ডিত কর্তৃক কথিত আছে থরু সকল গবাক্কতি ' 
সন্ত পুক্রই জন্মায় কিন্তু শৃঙ্গেতে শোরত্তিত অনেক 
গোর স্বামী এতাশ পুত্র কদাচিৎ, কেহু জন্মায় ॥ 
৫৮৪ ॥ 

বিষুশর্ম্মোবাচ স তাবছ্িদ্যাধরীপরিজনঃ হর 
স্থখ মনু ভরতু মহাসম্থঃ। 
বিষণশর্। কহিলেন সেই মহাসত্ব বিদ্যাধরী পরি- 

বৃত হ্ইয়। স্বগদুখ অনুভব করুক । 

)তথাচোক্তং ২! আহবেষু চষে শুরা, হামাথে 

ত্যক্তজীবিতাঃ। ভর্তু ভক্তাঃ কৃতজ্কাশ্চ তে 
নরাঃ স্বর্গগামিনঃ 7৫৮৬1 

ন্বিদ্বের। তাহা! কহিয়াছেন গ্রভু ভক্ত কৃতজ্ঞ যে 
সকল বীরবর সংগ্রামে প্রভুর নিনিস্ত গাণ ভ্যাগ 
করে মে সকল লেক স্বর্গে গ্রমন করে| ৫৮$। 
'ষত্তর তত্র হতঃ শুর শক্রভিঃ পরিষেছিতঃ। 



৩৮২ ছিতোগপদেশ । 

অন্ষযান লঙতে লোকান্, বদি ক্ৈব্যং ম গচ্ছ- 
তি? ৫৮৭। 

শত্রু কর্তৃক বেত ছইয়। শুর লোক যেখানে 
সেখানে নরিযুঠ বক্ষ স্বর্গ পায় যদ)াগ কাতর ন 
হয়।৬৮৭ | 

আপরগগ্যেবমন্তর। 

আরও এই একার হউক। 

বিগ্রহঃ করিতুঈঙ্গপত্িভি, নে কদাপি ভবতাং 
মহীভুজাং। নীতিমন্ত্রপবনৈঃ সমাহতাঃ, সংশ্র 
রস্ধ গিরি গহ্যরং দ্িষূত ॥ ৫৮৮ | 
আপগুনাকারদের হস্তি ঘোতু। পদাতির দবার। সং- 

গ্রাম কঙ্গাচিৎও না হউক, নীতি গক্্রণ। রূপ বায়,র 
জার! হত হইয়! শগ্রু সকল গিরি খহ্বর আশ্রর 
করুক ॥৫৮৮। 
ইতি হিতোপদেশে নীতি শাস্ত্রে বিগ্রহো নাম 

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদখ। 



সন্ধি ঠ 
বিন 

পুনঃ বথারস্তকাকে রাজপু্ধ্রুকং আর্য 
/বিগ্রহঃশ্রুতোম্মাভি? সন্ধি রধুনাভির্ধীয়তাং। 

পুনশ্চ কথারস্ত সময়ে রাক্জকুম[রের। কছিলেন কে 
গুরে। আমর]| বিগ্রহ শুনিলাম, সম্প্রত সন্ধি বল। 

বিষ শর্মগোক্তৎ ৮, 
* বিষ, শরম কহিচলন।' 

তাং সন্ষিমপি কথয়াহি হস্যারমাদ্যঃ শ্লোকঃ। 
শুন সন্ধিও কহ, যাহার প্রথম ক্লোকার্থ এই। 

ৰ বৃদ্ধে মহতি সংগ্রামে, রাজ্দে। নিহত সেনযোঃ | 
অজ্তিভ্যাং গুধ চক্রা্তযাং। বাচা সদ্ধিঃ কৃতিজ 
ক্ষণাৎ। ৫৮৯ | পু 

৷ অন্তশয় যুদ্ধ হইলে পর দুই রাজার অহন 
সন্য নষ্ট হইতে থারিল জতএব গৃধ, ও চক্রধাক দুই 
নী অল্প কাল মধ্যে বাকা দ্বার] সন্ধি করিল ॥ ৫৮৯ 
ূ রাজপুত্রা, উঃ কখমেতৎ। 

বন্ধ নন্দনের। কহিচলন ইহ কি প্রকীর। 
বিফুশর্্মা! কথরতি। 
বিষ,শর্দদ] কহিলেন। 



হিতোপদেশ। ৩৮৪। 

উতস্তেন রাজহংসেনোক্তং কেনাবুদ্দুর্গে নিক্ষি- 
পরোহস্সিঃ কিং পারকোণ কিস্বাম্ম্ু এঁবাসিন 
কেনাপি বিপক্ষ প্রযুক্তেন ! 
তাহার পুর সেই রাজহুংস কহিল আমার দুর্গে 

কে বহু প্রদান করিল ?কি পরক্লীয় লোক কিন্বা বৈরি 
প্রেরিত আমার ভুর্গবাসী কেহ! 

চক্রবাকোতে। 
চক্রবাক বলিল। 

দেব ভবতে। নিষ্কারণ বদ্ধুরসৌ মেঘবার্ণঃ সপরি- 
বারো ন দৃষ্ঠাতে তল্লান্যে তস্যৈৰ বিচেষ্টিত 
মিদ্বং। 
হে ভপাল আপনকফ্ষার নিষ্পরয়াজন মিত্র সেই 

রর নগরিবার দুষ্ট হয় না বুঝি তাহারি অস্থিত 
আই 

রাজ।ঙখং বিচিদ্বযাহ। 
রাজ] কিদ্িৎকাল ভাবন। করয়। কহিলেন । 

আন্তি তাবদের মম ছুদরবিমেতৎ 
তাহাই বটে আমার ছদৈর্ব এ। 

তথাচোক্কং। 'অপরাধঃ স দেবনা, ন পুলর্ান্তরি-, 
' ধামরং! কার্ধ্যং সচরিতং ককাপি, দৈরযোগাদ্ি- 
নস্যা্তি॥ ৫৯ । 



লাকি । ৩৮% 

পণিতের। ভা কহিয়াছেদ সে গো রাজার, 
মন্ত্র নগ্ু, কেননা ঘটিত কার্ধাও কোথাও দৈহ 
বেগে নক্ট হয়। ৫৯১॥ 

মন্ত্রী প্রীত উত্তমেটবতিৎ | « 
মন্ত্র বলল ই? কহু।ই অে। 

বিষম।ংতি দশাং প্রাপ্য দৈধং গর্ছয়তণ্ে নয়ই | 
আগ্লঃ কর্মাদো যাংস্চ। ইনৰ জানাত্যপদ্তিতঃ & 
৫৯১ | 
হগবস্থ। পাইয়া লোকেনটৈবের নিন্দা করে দুর্খ 

লাঞ্চ আপনার কর্ম দোষ জাঞে মা 1৫৯১ । 

অপরঞ্চ। শুহদাং ছিতকামানাং যো বাকাং 
নাভিনন্দত। সকৃর্ন ইত দুর্গা ছবি, কষ্ঠ হে! 
(বিনস্ট্াতি ॥ ৫৯২ ॥ 
ৃপ যে লোক ছিতাভিলাখি বন্ধূদগের ঘটন 
ধ.্টী না মে কাঠ্ঠচু/ত নির্কৃদ্ধ কচ্ছপের দ্যায় নক 
য॥।৫২। 

অশচ্চ। ব্রঙ্ষিতবাং সদা বাক্ষাৎ, বাক্যান্তব্তি 
শনং। হংপ'ভ্যাং শীরমানাভ্যাং, কর্দধ্ 

এতনং ঘখ,। ॥ ৫৯৩ । 
| পপর সর্বন্ধা রচনকেই রক্ষ। করিবেক কেনন! রাকা 

মন 



৮৩ হিতোপছেশ। 

দোষে বিনাশ হয় ইহার প্রমাণ হংসন্ধয় কর্তৃক শীয়- 
সন কুর্সা গতিভাহইয়াছিল। ৫৯৩॥ 

রাজাহ কথমেতৎ। 
বাকা তিজ্ঞাদিলেন এ কি'গ্রকার? 

অন্ত্রী কথর়তি। 
যান্্রী কহিল। 

অস্ভি মগধদেশে ফুলোৎপ্লাভিধানং নর স্তত্র 
চিরং সঙ্কট. বিকট নামানো হংসৌ নিবসতঃ। 
'তযে]২ সখ! চ কমুগ্রীবনাগা কমঝে। নিবসতি & 
মগধ দেশে কুলোহপল নামে সরোবর আছ্ছে। 

তাহাতে অনেককাল সন্ধকট.বিকট নামে! দুই হংস 
বলতি করে| তাহার দিগের মখ। কষুতীব নাঁয়ে কচ্ছপ 
ও বাস ক্রিত। | 

ক্মটৈকদ ধীবৈরাগতা ভত্রোক্তং যদত্র জন্ম 
ভি রদ্যোষিত্বা প্রাত শ্াগস্যক্ন্নাধরে! ব্যাপা- 
দরিতব্যাঃ ॥ * 

ভানন্তর এক ঘিবস কৈবর্ভের অংপিয়া সে ক্্া? 
 শ্কাছিল যে এস্সানে আমর! ক্মান্ি বাস করিয়া কঃ 
তথগ্লাতঃকালে মৎস্য কঙ্ছপাদ্ধি নষ্ট করিৰ! 
পাস তদ্বাক্যকু রো হংসাবাহ। 
নস্ট , তাহ! শুণিয। ক্মঠ দুই হংসকে কহিল 



সন্ধি। ৩৮৭ 

সন্বদৌ জুতো ইয়ং ধীবরালাপঞঃ। 
“হ মিত্রেরা, ক্ৈবর্তৃদিগের কখোপকথন সু মে। 

অধুনা কিং ময়| কর্তব্যুং । 
ইদন* আমার কর্তব্য কি।* 

হংসাবাহতু দ্রায়তাং পুনন্তাবৎ প্রা অহ্চিতং 
তৎকর্তুব্যং। 

হলের! বণ্জল পুনর্ধার ভাহা জান, গ্রাতঃকাঁলে 
রাহা উপরৃক্ত হয় তাহা কর! যাইবেক। 
কুর্দো ব্রি মৈবং বাছা দৃষ্টব্যতিকারোহসন্তর। 

কচ্ছপ বলিল এমন নহে*যহেতু এই স্থানে আমি 
ব্যতিক্রম দেখিয়ান্ি। 

অনাগভতবিধাত চ, প্রড়াৎপন্মতিস্তধা। দ্বাবে 
তৌ স্থখমেধাতে, যন্তবিষ্ো| বিনশযতি | ৫৯৪ 
ঠু বিজ্ঞের। তাহ! কহিয়াছেন অনাগত বিধাতা আর 

তাৎ্পক্ন মতি এই ছুই জন সুখী হয় আর ঘন্ডধিষঃ 
নষ্$ হয় ॥ ৫৯৪ 

তাবাহতুঃ কথখমেতত। 
২সের়। হিল এ কি প্রকার ? 

কুর্মাঃ কথয়তি। 
কর্ম কাঁইিভেকে 



ড৮৮ হিক্োপগেশ। 

পুরাশ্মিক্সেব সরি এবন্িধেযু ধীবয়েষুপস্থিতেষু 
মতসত্রায়ণালোচি হং। 

পুর্দে এই ঈ্গরেখবরে জালিয়ার! এই রূপে উপস্থিত 

হউন পর তিপটী মহসা পরামর্শ ক তে লাগল। 

তত্রন গতবিধাতি। নামৈকো মৎস্য এ শেনালো- 
চিতং 
তাহাদের মধ্যে অনাগত বিধাঁত। নামে এক মহসা 

ক'ভল। 

অহন্াবজ্জলাশগ্লান্তরং গচ্ছামীত্যুক্ত। হদা- 
স্করংগতঃ 8 

আনম অন্য পুক্কারণীতে যাই ইহা বলিষ্ঘা জলা শা! 
ঝুকে ৫৮1 
ভৃপবেণ প্রনাংপয়মতি নামা মতস্তেলাভিভিতং 
ভবিঘাদর্ণে গ্রামাণাভাবঃ, কৃত্র ময়া গন্তব)ং৪ 
তদৎপনলে যথ! কার্ষাস্তুদন্ষ্ঠেয়ং। 
প্রত্যপ্মত নাষে মৎস্য কহিল ভাবি বিষয়ে 

নিশ্চয় নাই, আনম কোথা যাইব, তাহা উপস্থিত হইলে 
মহাহয়তাহ কবর 

তথাচোক্তং। উৎপগ্নামাপদত বস্তু, সম'ধতে সং 
বুদ্ধগান বণিক স্বভর্যায়। আয়চ গুত্যক্ষে 
গে(সনং কৃকঃ 8৫৯৫! 



 জন্থি। ৩৮৯ 

বিজ্ঞের। তা? কাহয়ছেন যে কোক উপস্থিত 
বিপদের সমাধা করে সেই বুদ্ধদান | ইহাতে নিদক্ষন। 
বকের পল প্রত্যক্ষে ছুইট। উপদুতি গোপন ফরেয়। 
(ছিল | ৫৯৫ ॥ 

যন্ডবিষযঈ পৃচ্ছতি কথমেতৎ। 
যন্তত্ষ। এস্সক রদ এক একার। 

প্রভাৎপহমতিঃ কথয়ভি।* 
, পগ্রত্াৎপন্ষমতি কহিল, 

পুর বিক্রমপুরে সনুদ্রদত্তো নাম বণিগাসীত, 
তস্য রত্ব প্রভা নাম গৃহিগী স্বসেবকেন মহ দদ। 
রমত। | 
%চ ১ বিক্রমপুরে সগ্গ্র দত্ত নামে এক জন বন্ণক 

ছিল। রর প্রভা নানী তাহার গৃহণী নিজ ভূর 
৮ টিতত্রীড় করিভ। 

ঘঃ। লস্ত্ ক্রি কশ্চিৎ, ্রিয়ে| বাপি ন্ 

বিদ তে। গাব সণ মিবারপো, প্রাথয়ন্তি বং 
বং 8৫৭৩ ॥ 
যেহেত অআীসোধ্দের ফেছ তয় নাউ, আগ্রিয়ও 

কেছ নাই; গে! সফল যেমন কাননে সক সুতনূই 
ঘাস আকাজক্ষ। করে সেইরূপ স্রীলোকেনু। অনু 
নবীন২ পুরুষ অভিলাষ করে | ৫৯৬। ৃ 



৩৯০ হিতোপছেশ। 

অখৈকদ! রত্বপ্রভা তপ্য সা মুখচন্বনং 
দদতী সনুদ্রদস্তেনাবলোকিত 

ভনন্যত এক দিবস .সই রী এ দাসকে মখ 
চুষ্বণ । দিত ছল সমদ্র দন্ত দেখতে 'পাইল। । 

তত্তঃ স। বন্ধবী সন্বরং ভর্ত'ই সমীপৎ গন্বাহ। 
তাহ।এ পর ষেই কুলট। ঝটিতি স্বামির সনিধানে 

গির। কিল 

নাথ, এ এতস্য দেবকসা মহত কুমতি ফতোই য়ং 
চৌধ্যং কৃত্থা কপুরিং খাদতীতি ময়াজ্য সুখ 
মাক্রাঁয় জঞাতং। 

হেন।ধ, এই সেবকের অতিশয় দুবৎদ্ধি, যেহেতুক 
চৌর্য) ক্রিয়া করিয়। কপূর খায় আমি ইহু!র মূখ 
আঅ।আাণ করিয়। জা নিলাম | 

তথাচোক্তং | 
আহারে! দ্বিুণঃ স্ত্রীণামিত্যাদি | 

ভাঁহ। কথিত /আতছ আ্রীলোকদের আহার দ্বিগুণ 
তাহারদের বুদ্ধ চতুপ্তণ ইত্যাদ। 

তঙ্জুত্ব। সেবকেন প্রনুপো্যোক্তং। 
আভা শুন তৃত্তা ক্রোধ করিয়া কহিল । 

নাথ, বস্ক ম্বামিনো গৃহে এতাদৃশী জার্্যা, তত 



সন্ধি। ৩৪ 

সেবকেন কথং স্থাতব্যং, ষত্র গ্রতিক্ষণং গৃহিণী 
সেবকস্ত মুখং জিন্্রতি। 
ছে প্রভে' যে স্বামির গৃহে এতাঁছূশী গৃহিণী সে 

এস্তানে ভতা কি প্রকারে থাণকবেক, ও কি নিয়স্তর 
দামের মখের আ্বাণ লয়। 

ততোই সাবুখায় চলি । 
তদনন্তর সে উঠিয়! চলল 11 

*সাধুন। যত্ত্রাৎ প্রবোধা ধুতহ। 
মহাজন তাহাকে প্রবোধ দিয়া খরিয়া রাখিল | 
অতোহং ব্রবীমি উত্ঠা্ন! মাপদমিত্যাদি। 

, একই নিমিভে আম বলি যে লোক উপস্থিত বিপ- 
দের সমাধা করে ইত্যাদি | 

ততো যন্তবিষ্যেণোক্ভহ | 
তাহার পরুযদ্ভবিষ্য কছিল। . 

ষঙ্নভাবি, ন তন্ভাবি, ভাবি চেন্ন তদনাথা। ইতি 
চিন্তা বিষ্বুত্বে হরর, মগ্ঃ কিং ন পীয়তে ॥ ৫৯৭। 

যে ব্যির হইবার উপযুক্ত নহে দে হইবে না,ষে 
বিষয় হইবার উদ্বযুক্ত, তাহার অন্যথা হুইবে না ॥ 
চিন্ত! রূপ ব্ষ নাশক এই $ষধ লোকে কেন না পান 
করে? ৫৯দ॥ 



০৯২ হিতোপদেশ। 

ততঃ গ্রাতর্জালে বনধঃ প্রহুৎপ্রন্নমতি মৃতব 
দাতানং সনর্শয স্থিত 

তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি প্রাতঃকালে জালে বদ্ধ 

হইয়া আপনাকে রা দেখ|ইয়াথাকিল। 
ততো জালাদপসারিতো « যথ,শজাৎগ্ত্য 
গভারং নীরং প্রবিষ্টঃ। 

তাঁহার পর জাল হইতে নিঃসাবিভ হইয়া সামর্থ) 
মুসারে লক্ষ দয়া ঘগাধ জলে প্রবিষ্ট হইল। 

যা বিষ্য্ট স্বীবরৈঃ প্রাপ্তো ব্যাপাদিতঃ। 
য্টতিষ্য কৈবর্ত কর্ত,ক ধৃত হই ইয়।বাপাদতহইল। 

অতোহং ব্রবীগি অনাগভহ্ধিতেত্যাদি | 
খই নিমিন্বেআমি বল অনাগত বখাতা। উত]1্দ ] 

তদঘথামন্যত্ুদং গ্রাপ্পোমি তথ] 'ক্রয়ত ₹। 
সেই হেতু যে প্রকারে অমি অন) জগাশয়ে যাই 

তাহাকর। 

হংসাবাহহু জলাশয়ান্তরে রাতে তব কুশলং 

স্ুলে গচ্ছৃত স্তে কে! বিধিঃ। 
হ*সেএ| বলিল ভদান্তরে গেলে প্র তোমার 

কল্যাণ হইবেক সতা কিন্ত হলে খমন করিবার কি 
উপধায়। 



সঙ্গি। ৩৯ও 

কুর্মা আহ বখাহুং ভবন্ভ্ং সহ আকাশবক্ঝ না 
যামি তথ। বিধশয়তাং। 
কদঠ কর্ছল যেরূপ আর্দ তোদ!দের সহিত 

আকাশ পখে মাউ ভাহ। কর। 

হংলৌ ব্রুতঃ কথনুপায়ঃ সম্ভবতি। 
ঘসের। বলল কি প্রকারে উপায় মুব হয়। 

কন্তপো বদতি। 
কৃর্ম বংলা বেগ 

বুবাঁভাঁৎ চগ্চবৃতৎ কান্টখগমেকং ময়! মুখেন। 
বনন্বা যুবয়ে।ঃ পক্ষবংল। ময়াপপ স্থুখেন গন্তর্যং। 
তোনাদেএ দূ জণ কুচ চক্তুধূত এক খণ্ড কাষ্ঠ 

আ'ম মূখে অবলম্বন করয়া তোদের দৃই 

জনের পক্ষৰলে সুখেয'ইব। 

হুংশৌ ব্রঃ। 
হস দয় ক'লল | 

লশ্তবতেোষ উপায়ও | 
এতদ্রুশ উপায় অুব "টে! 

নিস্ক। উপাগ়্ং চিন্তকন প্রাজ্ছো, হৃপায়মপি 
চিন্তয়েৎ। পশ/তে। বকমূর্খস্য , নকুল ভঁক্ষতাঃ 
গ্রজাঃ | ৫৯৮। ূ | 

কিন্তু সুবোধ লোক উপায় 'চন্ত। করিয়। অপায়ও 



৩৯৪ হিন্োপদেশ। 

চিন্ত! কর্রিবেক কেননা মুখ বকের সমক্ষেই ড। 
সন্তানগণ নকুল কর্তৃক ভক্ষিত হউয়াভিল ॥ ৫৯৮ 

কুর্মাঃ পুচ্চতি কথমেতৎ | 
কচ্ছপ করল এ কি প্রক্কার ! 

তো কথয়তঃ 
রা তাহার কহল। 

অস্বান্তর পথে গৃধ্কুট নামি পর্দাতে মহান্ 
পিপ্পলবৃক্ষ স্তত্রানেকে ৰক] নিবসড়ি তস্য 
বৃক্ষস্থযাধস্তা 'ছবরে দর্পে। বালাপত্যানি খাদতি। 

উত্তর পথে গুধকুট নন পর্কাতে একটা। ্ি 
55৮ 'আছে। ভ।হাতে অনেক বক বনকরে, তাহ 
দের শিশু সম্ভ নর্দগকে বৃক্ষ তলস্থ গর্ব! সা সপ 

খাইত। ৃ 

জথ শোকার্ভানাং বকান1ং বিলাপং আতা কেন- 
চিদ্বকেনাভিহিতৎ এব ন কুরুত। 
অনন্তর শেকাতুর বক্দিখ্রের রেখদন শক শুনি] 

কোন বক কহিল বিল।প করিও না। 
যৃয়ং মবন্তাভপাদায় নকুলবিবন্ধাদারভ্য সর্প- 
বিৰরৎ বারৎ পংক্তিক্রমেণ বিকিরত। 
কোষ মত্ম্য আনিয়। নকুলের গর্ত আবধি বৃক্ষ 

'লস্থ'সপ্গের বিবর পর্যান্থ পং্ভিক্ষমে স্থাপন কর। 

হার 



সন্থি। ৩৫ 

তত স্তদাহারলুন্বৈ নকুটল রাগতা দর্পে। দ্র্ববাঃ 
স্বভাবছেষাদ্বযাপাদরিতব্যশ্চ। তথানুষ্ঠিতে তদ্ৃত্তং 
তাহান পরসই'খাদা ভ্ব্ল্চোভে নকুলেরা আসি- 

ফু সর্পকে অখিবেক ও শ্বাভাবিক শক্কতা হেতু তাহ 
কে ন্ট করিবেক, ভীহা করিলে পর দ্কাহাই হইল। 

তত্তস্তত্র বৃক্ষে নকুলৈ ক শাবকরাবঃ গু 
পশ্চাত্ৈ কক্ষ মারুহ বকশাব্কাঃ খাদিতাঃ 

তদনক্কব -সউ তরুতে নকুলেরধবক শাবকের আনি 
গুনল। পগ্ড।ৎ তাঁঙার। বৃক্ষে আরোহণ রি বক 
ডি দগকে খাইতে লাঞিল। 

তঃ আঁবাং ক্রবঃ উপাধং চিন্তয়নিত্যাদি। 
এই জনে) বলি সুবোধ পে।ক উপায় চস্ত। করিয়। 

ইত্যান। 
আবাভ্যাং নীয়মানৎ ত্বা মবলোক্য ' লোকৈঃ 
কিঞ্ছিদ্বক্তব্যমেৰষ ! 
আরা তে! [কে লঈয়া গেছে নিরীক্ষণ করি 

লোকে অবশ।ই কিছু বলিবে। 

তদাকর্ণ বদি তমুস্থরং দান্যলি তদ। 8 
তৎ সর্ধথাটত্রব সথীয়ত তাং। 

- তাহ!স্নিয় বদ)প ভুগি উদ্তর দাও তবে তোমার 
মৃতু, অতএব বলি এই খানে থাক। 



৩৯৪ ছিতোপদেশ 

কচ্ছগ& কথয়তি। 
কচ্ছপঃ বলিল! 

ফিমহুম গ্রাজ্ঞঃ ন্হনুত্তরং দাস্যামি, কিমপিন 
বস্তব্যং। 
আমি কি অজ্ঞান, অ|মি এরতুা্ধর “দব না, কিছুই 

হব না। 

তথা ইন্সডিতে তথাবিধং কর্ম মবলোকা সর্মে 
গোরস্ষকাঃ পম্মাদ্ধাবস্তি বদক্তি চ। 

তক্রপ কণঠক্চে অবলোকন করিয়া সকল গোরক্ষ 
কেরা পশ্চাদ্ধীবমান হইল মার পরঙ্পর বলিল | 

উপ যদায়ং কর্মমাই পতন্দি তদত্রৈব- 
জা] খদিঘবাঃ। কশ্চিম্বরন্তি অত্রৈব দগ্ধ] 

খান দতবোয ইয়ং, কশ্টিহদতি ১ নীস্ব। ভক্ষণীয় 
ইত। : 

কেহ বহ্লল যদ্দি এই ই কর্ণ পড়ে তবে এই স্টানে" 
তেই পাক কররয়া খাই, স্কেহকাহস এই নেই দর 
ক য়া খাই, কেহ বলিল গৃছে লইয়। গিয়া ভক্ষন 
ক প্র । 

তদ্চনং শ্রদ্বা স কৃর্মঃ£ কোপাবিষ্টো বিশ্মৃত 
পুর্বসংক্কায়ঃ প্রা! 



মদ্ধি। ৩৯৭ 
এ সকল.কথা শুনয়। কচ্ছপ ' ক্রোধ।বিউ হইয়া 

পুর্ব ব!কা বিস্মৃত হইয়। কছল। 

যুক্সান্ডি ভর্ম ভক্ষিতন্য মতি বদয়েব পতিত স্তৈ 
বপাদি ত্চ? 

চো এ? ছ।ই খারক। ইহ! বলিরা মাত্র পড়িয়। গেল 
এদং তঙক্ষণাৎ গোরক্ষকদিগের কর্তৃক ব্যাপার্দিত 
হইল । 

অতোইহং ব্রবীমি সুহৃদ!£ কিভুকামানামিত্যাদি | 
এ নিখন্তে আমি বলি হিতাগ্িল।'ষ বন্ধু দের 

ইত্যাদ । 

অথ প্রণিধি ভক স্তত্রাগত্য উবাচ। 
তদনন্তর দত বক সেই স্তানে আসিয়। বলিল। 

দেব, গ্রাগেব ময়! নিগদিতং। 
চে মহারাজ! পুতিতে- আমি কহয়াছি। 

দুর্গশোধনং হি প্রতিক্ষণং কর্তবামিতি তচ্চ 
ঘুম্ম ভি ্নকৃশং। ্ 

নিরন্তর এর্থশধন করিতে হইবেক আপনার! 
তাহ। করেন নাই,। 

তদনবধানস্য ফর মনুভূত'মুতি। 
সেই অগবধ,নতার এছ ফল অন্ভৃত্রতইল। 1০. 

ূর্গন[থে। ম্ছে বেন যায়ষেনগ্ঠয় গযুক্েন সত 



৩৯৮ কিভোগপছেশ। 

গুধু প্রেরিত মেঘনর্থ কাক চুর্গদ:ভ করিয়াছে! 
রাজা নিশ্বস্াহ | 

রবজা নিশ্বাস তগ কারয়া কফিলেন। 
প্রণয়াডুপকারুদ্বা” যো বিশ্বীসিতি' শক্রযু। 
সপ্ত ইব-বৃঙ্গগ্রাৎ। পতিতহ* গুতিবুধ্যতে ॥ 
৪৯৯ ॥ 

বৃক্ষাঞ্রেতে দুগ্ধ লোক তথ! হইতে পতিত 
হইয়া যেমন জাগ্রঞ্জ হল এইরূপ প্রীতি প্রধুক্ত কিনব 
ভপকার প্রযুক্ত যে জন বিপক্ষের এ্রতি প্রত) করে সে 
বিপদগ্রস্ত হয়! প্রবোধ প্রায় ॥ ৫৯৯ ॥ 

প্র ণধিরুৰ?চ। 
গ্রণিধি বলিল । 

ইতে| দুর্গরহম্থিধার..বদা গতো মেঘৰর্ণ স্তদ| 
চিত্রবর্ধেন প্রমাদিতেনোক্তং ৷ 
এখান হুইতে দুর্গদ।হ করিয়া যখন মেশ্বুবর্ণ গেল 

তখন চিত্রবণ এ্রসম্ন হইয়] কাহল। « 
অয়ং মেঘবর্ণোইত্র কপুরদ্বীপরাজ্যেইভিষি- 
চযতাং। ৃঁ 
এই মেঘবর্ণকে কপ দ্বীপের রাজত্বে অভিষিক্ত 

কর! ৃ 
তিথাচোকিত! কুতকৃতস্য ভৃতাসয, কৃতৎ নেৰ 



সন্ধি ৩৯৯ 

প্রণাশয়েঞ। ফলেন মনস| বাচা, দৃ্জ। চৈনং 
প্রহর্যয়েৎ ॥ ৬** | 

শ্বিজ্ঞের। তাহা কহিয়ীছেন কৃতকৃত্য দাসের কৃত 
কর্ম ফলের দ্বারা ও গণের দ্বার ও বাকের দার! 
নব করিবে না, জী ভূত্যকে দেশিয়। হুষ্টহইবেক ॥ 
৬০০ 1 

চক্রবাক্ে। ব্রুতে। 
চক্রবাক বলিজ্ন | 

ততস্ততঃ । * 
তার পর২। 
গ্রশিধিরুবাচ। 
দূত ফঁহল 1 

ততঃ প্রধানমন্ত্রিণা গৃধণাভিহিতং | 
তাহ।র পর গ্রধ্য মন্ত্রী! গধু কহিল । 

দ্বেব নেদমুচিতং প্রাসাদাস্তরং কিমপিক্রিয়তাং। 
হে মহীরাট, ইহ। উপযৃক্ত হয় না, প্রসাদাক্কর 

কিছু করুন। | | 
যতঃ। অবি্চারয়তো যুক্তি কথনং তুষখগুনং। 
নীচেষ্ প্রকৃত্তং রাজন্- বানুকান্িৰ মুত্রিতং॥ 
২০১ ] 



8৯ হিভোপদেশ। 

যেছেতু বিচার না করিয়া পরাগশ ' কহ! ভুষ- 
খণ্ডের নায়) হে মহারাজ । নীচের প্রত উপকার কর! 

বালুক'য় প্রণাণ করার ভুল।॥৬০১॥ 

মহত ম্পদ়্ে নীঁচঃ কদাপি ন বর্তরবাঃ। 
মতততর পদে চকে কম।চ স্াঞ্চন করিবেক না| 

তথচোক্ং। নীচঃষ্লাধাপদং প্রাপা, স্বামিনং 
হস্ত মিচ্ছতি। মুষিকো ব্যান্রতাং প্রাপ্য, মুনিং 
হন্কং গতো যথা ॥, ॥ $০, ॥ 

পণ্িষ্কেরা তাহ। কা্য়।ছেন নীচ লেক, ঞরশং ২কিত 

পদ পইয়। এক্ভুকে নট ক'রচুত আকাজক্ষ। করে ইহার 

প্রমাণ উন্দুর ব্য।ত্ত্ব প য় গকে নবউক্রিতে? গয়া- 

ছিল! ৬০১। 

চিত্রবণঃ পৃচ্ছতি কথমেতৎ । 
চিত্নবণ জগ! সলেন এ কিপ্রকার। 

মন্ত্রী কথগ়তি। 
মন্ত্রে কহতেছে। * 

অন্ত গোত্ন্যা মহর্ষে ভপোরনে মহাতপ| 
নাম সুনি স্তত্র তেন সুনিন। কাকেন নয়মানো 
মুষিকশাবকো দৃষ্টঃ। 
আম নহাযদ তপোবনে মহাতপ। নামে সু 
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ধাকেন সেখানে কাক কতৃক নীয়মান এক মৃষিক- 
শিশুকে মেই গনি প্রাপ্ত হইয়া [ছিজোন। 

ততঞ্ স্বভাব দয়াত্মন] তেন মুন্না নীবারকণৈঃ 
রস নংবর্ধিতঃ । 

তদনন্তর স্বতাবস্তঃ দয়ালু সেই ঘ্ুনি উড়ি ধান 
কণ| দিয়। এ ইন্দরকে পালন করিতে লাগিলেন। 
তভে। বিড়াল স্তং মুষিকং খাদিত্ু মটধাঁবতি | 
তহির প্র সেই ম্ বৰ্কে খাইবার ৭ মত্ত এক 

বিড়াল পম্চ[ স্থাবমাঁন হইল। 

তম্বলোক্য মুষিকস্তস্ত *মুনেঃ করো ডে প্রবি- 
চান 
তাহা নিরীক্ষণ করিয়] উন্দুর সেই মুনির কোলে 

গ্রধেশ করিল। ্ 
ততো মুনিনোক্তং | 

তাহার "পর মুনি কহিলেন । 
মুষিক ত্ুমপি মাঙ্জারে ভব । 
হেম ফিক, তুমিও মারার হও | 

ততঃ স বিড়াল কুকুরং দুষ্ট পলায়তে। 
তৎ্পরে সেই দিড়াল কুকুরকে দেখিয়াঘয়েপলায়ু। 

ততো ম্বনিনোক্ষিং 
খা 

লস 
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্ তৎপরে মুনি কহিলেন! 

কুক্কুরাদ্বিন্ডেবি ত্বমপি বুক্ধুরে! ভৰ। 
কুরুর হইতে ভয় পাইতেন, ভু'ঘণ্ড কু রঞহও। 

সচ কুকুরে ব্যাস্রাছিভেতি। | 
পরে সেই কুচুর )্র হইতেন্ভয় গাই হে লাগিল। 

ততস্তেন মুনিন! কুকুরে! ব্যাস্রঃ কৃতঃ। 
অভএক সেই গ্রম এ কুতুরকে ব্]ান্র কংলেন। 

অথ তংব্যাত্রং মুনি মুষিকোইয়মিতি পশ্যতি। 
ভদনন্তর গুন সেই ব্য।থুকে এ মুষিক এই প্রকার 

দেখেন। ূ 

অথ তং নুপিং ব্যান দৃষ্ী সর্দো বস্তি 
অনেন ঘুনিনা মুষিকে। ব্যান্রতাং নীতহ। 

তাহার পরমকল শোকে সেহ সুনকে ও বাম্্রকে 

দেখিয়া বলে এই মুনি মৃষককে বান করিয়াছেন? । 

তচ্ছন্ব! সব্যাত্ত্রে ইচিন্তয়ৎ। 
তাহা শুনিয়া এ বজ্র চিস্ত: করিল। 

বাব্নেন মুনিন| স্থাতব্যং তাবদিদং মে স্ব 
পাখ্যান মকীর্তিকরং ন পলায়িষ্যভে। 
যব এই মুনি থাফিবে তাবৎ আমার অযশঙ্গঃ 

'শ্বূপাথ্যান যাইবে না। | 

(ইত্যালোচা তং যুনিং হন্কং গত, 



লদ্ি। ৪*৩ 

এইন্ূপ আলোচনা করিয়া! মেই হু নিকে টন কার. 
ডেগেল। 

তরী মুনিনা হজজ্তা। পুনর্দ খিকে| ভব ইত্ত্যু- 
৪ রতি? এব কৃতই। 

হায় পরও স্স্ট মুনি জানিতে পারি! পুনর্বার 

ম বই হ হু, ইহ! কহয়। প্রন্ট মু য্চ করিলেন । 
 অতোইহং ব্রবীমি নী.£ শ্ঘুপদমিতাদি। 

অতঞব আমি বলি নীচ লেক ৫৮২ সত পদ 
পাইয়া হা, 

অপরঞ্চ স্রকরমিদন্দিতি ন মন্তব্যং। 
অপর ইহ। এ৭য়াস সাধ্য এমতও ৮1৮3 না। 

শৃগু ভক্ষয়িস্া বহুন্মংহ্যা” ত্তমাধমমধ্যমানূ। 

আত লোভাদ্বকঃ পণ্চা, ম্মডঃ কর্কটবগ্রহাৎ ॥ 
৬*৩॥ 

শুন, উত্তম ধাম অধম অনেক মতসা ভকণ করিয়। 
পরে লোন গ্রযুক্ত কট ব, ক্রয় বক ম.রয়।ছে॥ 
৬০৩ ॥ 

চিত্রবণঃ পৃচ্ছতি কমে তৎ। 
চিত্রবর্ণ প্রশ্ন কার্ল এ কি গ্রকার। 

মন্ত্রী কথয়তি। 
মন্ত্রী কহিঙ্গ ? 
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অস্তি মাঁলবদেশে পন্মগভনামধের়ং সরঃ। 
তত্ত্রিক! বুদ্ধো বকঃ স.মধ্্যহীন উদ্বিগ্রমিবা- 
আানং দর্শয়িস্থা ক্কিতঃ। 
মালব দেশে পম্মগর্ভ অ।মে সরোবর আছে 

তথায় শ.্ত রহত একটা বৃদ্ধ কক আপনাকে উদ্দ 
গ্রের ন্যায় দেখা ইয়। থাকিত। 

সচ' কেনচিৎ কুলীরেণ মৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ। 
ফোন কর্কট, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞামিল | 

কিমিতি ভবানত্রাহারত্যাগেন তিষ্ঠতি। 
তুমি কেন এখানে আহার ভ্যাগ ক'রয়। রহিরাছ? 

বকঃ কথয়তি। 
বক কহুল। 

মৎস্া| মম জীবনহেস্তবঃ তে কৈবর্তৈর]গত্য 
ব্যাপার্দয়িতব্যাঃ। 

মত্স্যই আমার প্রাণ ধারণের উপায়, তাহাপ্দ 
গকে কৈবর্তেরা আমিয়' নষ্ট করিতেক। 

ইতি ব্ার্ভী নগরোপাস্তে ময়া শ্রুতা। 
এই সমাচার নগর সমীপে গুনিয়াছি 

অতো! বর্তনাভাবাদেৰ মন্মরণ মুপস্থি তাঙ্গতি 
জ্ঞান! ভ্বাহারেনাহা পদরঃ কৃতঃ। 



সন্ধি ৪০৫ 
অতএব লীবিকাঁর অতাৰ প্রযুক্তই আগার মরণ 

উপস্থিত, ইহা জানিয়। আহারে ও অনাদর করিয়াছি। 

ততঃ কুলীরকেণ মংস্যানাং সমীপে গন্ধ! তদ্বা- 
। ভাদাং কথিভায়াং মৎফ্যৈরালোচিত্ং | 

তদনন্তুর ককট* মতস্যদের নিকট রঃ এ কথা" 
বলিলে মৎস্যের। আলেোচন1 করিল। 

ইহ সময়ে তাবছুপকারক এবায়ং লক্ষাতে তদ- 
য়মেৰ য্থ! কর্তব্যং পৃচ্ছযতাং?, 
এসময়ে এই বাক্কিকেই উপকীরক দেখিতে, 

সেই "হেতু যাহ! কর্তব্য, ইহাকেই জিজ্ঞাস! করা 
উচিত। পু 

তথাচোক্তং। উপকর্ত্রারিণ! সদ্ধি, এ মিত্রেপাপ- 
কারিণা। উপকারাপকারো হে, লক্ষ্যং লক্ষণ- 
মেতয়োঃ 7 ৬০৪। 

বিজ্ঞ্বের] তা। কহিয়ছেল উপকারকাঁরি শত্রুর 
স্থিত সন্ধি কর্তৃরা, অপকার কারি মিত্রের সভিত ও 

কর্তব্য নভে, যেহেতু উপকার আর অপকার শত্রু 
মিত্রের লক্ষণঃ | ৬৪৪ । 

মংঘ্যা আগত্য উচুঃ। 
নৎস্যের| আ।পিয়। কছিল 
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: সবক, কে হত্র রক্ষাপোপায়ঃ | 
উছে বক, গ্রস্থলে রক্ষার কিউপায়। 

বকোক্রিতে [ 
বক বণল। 

অনি রক্ষাণ'পায়ঃ জপশয়াভরাএয়ণং, ভত্রা 
হমেটককশো। যুক্মাহয়ামি। 
একলে উপায় আছে অনার্দ আত্রায় কর 

অডএব আরম (শ এসক্ক এক জন করিয়া 
সেখাগে লইয়া হা 

মংসা। রা য়েস্ষস্। 
মংসোর] কহল এই প্রক'র হউস্গ 

ভতে'ইসে। বক স্তান্মংস্যানেকৈকশো। নীত্বা খা 
দতি। 
তদনস্তর এ বক' সেই মহসাদগকে একেং লইয়। 

খায়। 

অননথরং কুলীর্মুবাচ। 
তদ*স্তর কট হাহাকে কহল। 

ভে; বক, মামপি তত্রনর়। 

,. ওহে রক,আমাকেও সেখানে লঙ্ড। 

ততে। হকোইপ্যপূ্বকুলীরম মাথা মাদরং তং 
মীত্বা স্থলে ধৃতবান্। 
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স্ৎপরে উত্তম ফুলশর মাংসারথা হইয়। বকও আদর 
কণবয়। তাহাকে লইরা স্থলে বাখিল। 

কুশীরো মতস্যকন্টকাকীর্ণং তৎ স্থলমবলোক্া। 
চিন্তায়খ। - 
কুলীর দেই স্থাপন মৎস] কণ্টক বাগ দেখ 

তাবন। করল 

হা হতোন্মি মন্দভাগ্যঃ |, 
হায় মন্দচাগা আম নম্টহইলাম! 

ভবহু ইদানীং সময়োচিতং বাখধহরিষ্যাম। 
য.হ) হউক, সম্পাত কা-লাপযুক্ত ব্যবহার করি। 

যতঃ। তাবন্তয়াদ্বিতেত্য", য'বন্তয় মনাগভং 
আগতন্ক ভয়ং বীক্ষ্য, গ্রহর্ভব)মভীতবৎ ॥ ৬০৫ ॥ 

যেহেতু ভয় হইত্ডে সেই পযন্ত ভয় পাইঈবেক 
য পর্যন্ত ভয় উপস্থিতন। হয়তয় উপস্থত দেোখয়। 
নভয়ের নায় প্রহার করবেক ॥৬৭৫। 

অসরঞ্ক। অভিযুক্তে যদ! পন্ট্ে, মন কিঞ্চিদ্ধিত 
মান্সনঃ। যুধ্যমান জ্দ] প্রার্তো, মিরতে রিপুণ। 
লহ ॥৬৯৩॥ 

অপর অনিযুক্ু-ব)তক্ত যদ্যপি আপনার হিত ন। 
খে তবে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়। মারুবে ॥ ৬৪৬ ॥ 

অন্যচ্চ। যত্াযুদ্ধে ফ্রুবে মৃ হয ছে জীবিত” 



1৪৮৮ ক্থিষোপছেশ। 

মংশনঃ। তংকাল মেকং যুদ্ধন্য, প্রদষ্থি মনী- 
যিণঃ ॥ ৬০৭ ॥ 

এবং যে সময় যুদ্ধ ব্যতিরেকেও অণশ্য মৃতু সস্তা" 
বন] আর দুদ্ধ করিলে প্রাণ মংশয় বুঝা বায় পিতেরা 

সেই বাটা যুদ্ধের এক কাঁল করয়। বলেন ৪৬০৭ 

ই'ভালোচ। কুলীরকন্তসা ্ীৰাং চচ্ছেদ। 
রা বিধেচন] কণ্রয়। ককট তাহার গ্রীবা 

ছেদন করিল। € 

নবন্ধঃ পঞঙ্চনং গত 

সেই বকম্পঞ্চন্ধ পাইল। 
আত্তোহং ব্রবীমি ভক্ষয়িখা বহ্ন্মৎ স্যানিত্যাদি । 
এই জন্য আনম বলি উত্তম অধন মধ্যম অনেক মীন 

ভক্ষণ করিয়1 ইত্যাদি | 
শৃণুং ততশ্চিত্রবর্ণোইবদৎ। 

শন, তাহার পর চিন্রবর্ণ বলিল। 

মক্িম্, তাবৎ ময়ৈতদালোচিভমন্তি | 
আছে মন্,আমি ইহ ৷ আলো চন। করিয়াছি। 

 অভ্রাবস্থিতেন মেখবর্ণেন রাজ্ঞ য্বাবন্তি বঙ্তুন 

কপু্রদ্বীপস্যোত্বমানি তাবস্তঃম্মাকমুপনেত 
ব্যামি তেনাম্মাভি াহান্থখেন ৰিদ্ষাচলে 
স্ঠাত এহ 1. 



সন্ধ। ৪০৯ 

কপ জীপের ঘত উত্তমণ ড্রব্য আছে অ্রস্থ মেঘবর্ণ 
রাঁঞজসে সকল আমারদিগের সমীপে উপনীত করি- 
বেক, সেই বস্তুতে আমরা বিদ্ধ গিরিভেরপরম সুখে 

বাস করিব। 
দরদম্পা বিহস্যাহ দেব। 

দুদ হাসিয়া বলিল হে ভঁপাল। 
অনাগতবতীং চিস্তাং, কৃত্বা বস্তু প্রহষ্যতি। স 
তিরক্ষার মাপ্পোতি, ভপরন্থাণ্ডো দ্বিজো 
যথ।॥ ৬০৮ ॥ | 

অন্যপন্তিত চিন্তা করিয়। ঘে লোক হর্ষিত হয় সে 
ভ%ভ1গ ব্রাঙ্গণের নায় অনন্মান পায় ॥ ৬৮৮৪ 

রাজাহ কথছেতৎ। 
সভূুগতি কহিলেন এ কিপ্রকাঁর। 

মন্ত্রী কথয়তি। 
মন্ত্রী কহিল। 

অক্তি দেবীকোটরনামতি নগরে দেবশর্মা নামা 
্রাঙ্মণ স্তেন মহাবিষূৰ সংক্রান্ত্যাং শক্ত গুণ, 
শরাৰঃ প্রাপ্ত স্তমাদায়াসৌ কুস্তকারস্য ভাওপুর্ণ 
মগডপৈকদেশে রৌদ্রেণাকুলিত্তঃ সপ্ত ঃ 

দেবীক্থোটর নাথক নগরে দেবশর্শ্ম নাম এক বির 
খকেন। তিনি মহাবিষব সংক্রান্তিতে শু গুরিঙ 



৪১৬ হিন্দ । 

শরান পাইজেন। তাহ! লইয়। যাইতে ঘৌগ্রে ব্যাকুল 
হইয়। কুপ্তকারের ভ ও পুণ গহের এক দেশে শয়ন 
ফরেন । . 

ততঃ শক্তরক্ষার্গং হস্তে দটগুকমাদায়াতিস্তয়ৎ। 
তাঁহার পর শন, রক্ষ। নিির্ত হস্তে একট। দণ্ড 

লইয়! 6১ ক? লেন, 

যদ্ধাহং শক্শরাবং বিরীয় দশ কপনক্কান্ 
গ্রাপ্হ্যাঙি ত্র টৈঃ কপদ্দটিক ঘরটশর" 
বাদিক মুপ্ীর' অনেকধ। বুদ্ধ স্তদ্বনৈঃ গনঃ 
পুনঃ পুগ বস্ত্রাদিক মুপতীয় বিজ্রীয় লক্ষসঙ্ঘা!- 
নি ধনানি কৃ্ধ। বিবাহ চতষ্ট ২ করিষ্যামি।. 
যন আণি এই শক্ত শরাৰ বিপু করিয়া 

দশ কড়; ক'ড় পাই তবে এই স্থান্েতেই সেউ কড়িডে 

ঘট শরাব এত্ত কিনিয়া অনেক বারেছে বৃদ্ধ 
প্র'গত সেই ধন দ্বারা বারম্বর গুবাক বস্্্দ ভয় 

করিয়। লক্ষ সংখ্যক দ্রবিণ করিয়া, চা রেট) বিবাহ 

কর্রব। 
অনন্থরং তাস্থ পত্বীযু কপ রী, যা, ভস্য। 
মধিকানুরাঁগং করিষামি 1 
তদনস্ত দেই পত্রীদিগের মধ্যে যেক্ুপ যৌবন 

বিশিষ্ট হইবে তাহ।!তে আ.ধবকানুরাগ প্রকাশ করিব। 



পর্জি। ৪১৯, 

সপ! যদ] ছস্বং করিযান্তি তা কোপাকুলো 
ইঈ্ংত। লগুড়ে তাড়রেষ্যামীত্যভিধায় লগুড়ঃ 
ক্ষিপ্ঃ। 
পু রা ধরন বিষাদ করিবেক তখন ক্রোধা বেষ্ট 

হইয়া তাহদগ্রকে*্তগুড় দিয় তাড়ন করিব, ইহ! 
কহয়, দওওড-পণ করলেন। 

তেন শক্ুশরাৰ শ্চর্িতে! ভাওালিচ বন 
ভগ্লানি। 
তাহ'তে শক্ত, শরাব চুগ হই 

ভা্য়। গেল। 

তত্ব স্তেন শব্দেনাগতেন কুন্তকারেণ তথাবিধানি 
ভাগান বলোক্য ব্রাঙ্গণ স্তিরস্কৃতো মগুপা র্ 
নু তশ্চ। 
তৎপরে সেই শব্দ শু নয়া কুম্তকার অ[সয়। ভা 

সকল সেইরূপ দেখিয়। ব্রাহ্মণক্চে তিরস্কার করল ও 
বাছুর কররয়। দল। 
অতেই5ং ব্রবীমি অনাগত তীংচিস্তামিত্যাদি। 
অভঞব এম খলু অন্নপস্থত চন্তাকরিয়া ইত্যাদি। 

ততো 'াজা রহ গৃধুমুবাচ। 
তদমুস্তর র!জ। নির্নে গৃধুক্ে কহিলেন 1 

শ আনৈক ্টও 



৪১২ হিনতোপদেশ। 

ভাত, বথ! কর্তব্যং খোপন্দলা | 
ছে তাভ! যাস! কর্তব্য তাহ! উপদেশ কর। 

গৃধে।ব্রতে। 
গৃধ বলিল! 

মহোদ্ধতস্ত্য নৃপতেঃ, সঙ্কীণস্যেব দস্তিনঃ। 
গচ্ছন্তান্ীর্গষাতন্ত, নেত্তারঃ খলু বাঁচ্যতাং॥ 
৬০৭) 

বিপথগামি মন্ত্ু সঙ্কীণ“হণ্থর নেডা যেমন লিন্দা- 
ভ। পায় তেমণন উন্মার্ঘগামি মদান্ধ রাজার নেত'র। 
গহুণীয়তা পায় ৬৯ ॥ 

শু দেব। 
জুন হে মহারণজ। 

কি মস্মাভি বাঁলদর্পদদুর্গৎ ভগ্রৎ, ন, কিন্ত তব 
গ্রতাপাধিচিতেন উপায়েন ূ 
আমাদিগের যুদ্ধে ফি ছুর্গ ভগ্ন হইয়াছে, তাহা নয়, 

কিন্ত তোমার গতাপ ও উপায়ে ভগ হুইয়াঞ্ছে। 

.... রাজাহু ভবতামুপায়েন। 
রাজা কছিজেন তোমাদিগের উপ্গায়ে তাহ নিষ্পঙ্ 

হইয়াছে। 
গৃধোত্রতে । 

গৃধু বলিল। 



সন্ধি ৪৯৩ 

বঙ্গাস্মস্বচনং ক্রি্তে তদ| স্বদেশে গম্যতাং। 
বদ আমার পরামশ গ্রহণ করেন তবে নিজদেশে 
গমন করুন । 

অন্যথা বর্ধাকালে প্রাপ্ত পুনর্নিগ্রছে সত্যান্মাকং 
পরভূমিষ্ঠানাং স্বদেশ গমনমপি ভুল ভং ভবি- 
ষ্যতি। 

_. নতুৰা বর্ষাকাল উপস্থিতে পুনশ্চ সংগ্রাম হইলে 
বিদেশ বান জামারদিগের নিজটদটুশ গমনও ভুললত 
হইবে। ৃ 

অতএব মুখ শোভান্ং সন্ধায় গম্যভাং। 
অতএব স্খ ওশোভার শিমিপ্ত সন্ধি রিয়গষন করুন 

দুর্গং ভগ্মং কীর্তিশ্চ লন্ষৈব, মম সম্মতং ভাব- 
দেতৎ। .. 
ছুর্গ ভগ্রহইয়াছে, ধশঃ প্রাণ হইল, আমার এই মত। 
যতঃ। যোহি ধর্মং পুরস্কৃত, হিত্বা ভর্ত,ঃ 
প্রিয়াপ্তিয়ে ।* অপ্রিয়াণ্যাহ তথ্যানি, ভেন 
রাজ। সহায়বানূ ॥ ৬১০ ॥ 

ঘেহেত যে বান্তি ধর্মকে পুরস্কার করিয়! প্রতুর 
প্রিয় ও অপ্রিয় “ত্যাগ পুর্বাক অশ্রিয়, অথচ পথ্য 

বলে তাহ্ধর সঁহত রাজা সহায়ী হন ॥৬১১ ॥ 

অচ্চন্য। সুহদ্বলং তথ। রাজা, মান্সান& ,কীর্ত' 



৪১৪ ছিক্োপাজেশ । 

মেবচ। যুধি: লন্দেহ গ্োলাম্ং, কোছি কু্যাদ- 
বালিশঃ ॥ ৬১১ ॥ 
অপর সুইং ও টুদনাও রাজ্স্যও আত্মা ও কীর্তি 

ঃ সকলকে -কান্ মূর্খ সংগ্রামে সংশয়জূপ দে[লা 

স্বিতকরে (৬১১৪ 

অপরগ্চ। সন্ধিমিচ্ছেৎ সমেনাপি, সন্দিষ্ধো 
বিজয়ে! যুখি। হুন্দোপন্ুন্দাবন্যোগ্যং, নণ্তৌ 
তুলাথলো ন কিং! 
অপর তুল] লোকের ও স'হত মন্ধি করিবেক যেহে- 

তু সংগ্রামে জন্প-সঙ্দেহ স্থল, ভুল)পরাব্রম সুন্দ ও উপ 
ভুন্দ কি পরস্পর ন্ট হয় নাহ ॥ ৬১১ | 

বাজোবাচ কখমেভৎ। 
নপি কহিলেন এক একার | 

মন্ত্র কথরতি। 
মন্ত্রী কণ্ছল। 

পুর] দৈতো। মহোদাে। সথন্দৌপনুন্দ নাজানৌ 
সহুত। র্লেশেন ভ্ৈলোক্কামনয়। চির'চন্দ্র- 
শেখর মারাধিভবতে। ূ 

পুরে স্ন্দ উপন্ুন্দ নামে অতিবড় ছুই জন দৈতা 

হিভূবনানিলাষে অতান্ত ক্রেশে বনছতর কাল মহাদে- 
বের আারখদ্না করিয়াছিল! 



লন্ছি। ৪১৫ 

ততত্তয়ো। স্তগবান্ পরিতুণ্টে! বয়ং ব্রিজেখামি- 
তুাবাচ। 

অন.ম্তব ভগবান প্রপন্জ হইয়া কহিষলন তোমর। 

খর এ । নি] করা! 

অনন্তরং তয়ে'৯ সমধিতিতর়া লরন্থত্যা তাবছ্য 
্বক্তু কামবনাদদ্িহিতো | 
অন্তর সেইহ্ই জনের অস্তংকরঞর অধিষ্ঠারী 

অর্থাত অন্য একার ব্েক্ছু চ্ছু দেই ঢুহ জনকে অন্]কথ| 
বলা ইলেন। 

যদাবরে। ভরকান্ পরিজ স্তদা স্বত্রির:ং হ্ পার্ধ- 

তীং, দদ' ও ছু 
যদ।প অ.মারদিগের উপরে আপনি সস্তষ্ট হই- 

ঘ/ছেন ওবে নিজ পত্র গৌবিকে দেউন। 

অথ ভগবতা ভ্ুুদ্ধেন ব্রানস্যারশ্যাকতয়| 

বিচারমুঢয়োস্তয়ে।ঃ পার্ধতীৰ ির্্ায়ান্তা রী 
গধ্রারদার। , 

অণন্তর ভগবান ক্র হইয়! বরদদানের আবশা- 
কব হেত বিচারমুখ কেই দুষ্ট দৈতাকে উমার ম্যায় 
একটা জী নিশ্মণ কিয়া দিলেন 
তত স্তদা! কপ লাবগানুজাভ্যাং জগ 

ভিভ্যাং মললাংক্ককান্তাং পাপস্থিয়িরাত্যাঃ। 



৪১৬ শ্থিতোপদেশ ! 

মমেত্য চ্যোগ্য কলহাভাং গ্রষাণ পুরুষঃ কশ্চিৎ 
পৃচ্ছাতা শ্সিতি মতৌ কৃতায়াং। 

তাঁহার দূর সংসার নাশক ও অজ্ঞানান্ধ সুন্দোপ- 

সুন্দ অন্তরকণের উৎলাহে পার্বতী তুলা সৌন্দ- 
র্ষোতে লুৰ্ধ হইয়! আমার এ, আমার এ এই রূপ পর- 
ম্পর বিবাদ করিয়। কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! 
করি এই বুদ্ধ করিলে পর. 

সঞ্ব ভউারকে! ঘৃদ্ধদ্বিজকপাঃ সমাগত্য ততো" 
পন্ডিত | 
সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রান্থু বূপ হইয়। আসিয়া সেই 

স্থানে উপস্থিত হইলেন। 

অনন্তয়মাবাভ্যামিয়ং ম্ববললক্ধা কম্যেয়মাবরে! 
ভবতীতি ব্রাঙ্মণমপুচ্ছতাং। 

অনন্তর. ব্রাক্ষণকে জিজ্ঞঠসল আমরা ইহাকে 
আপন বলে পাইয়াছি, আমারদের দুই জনের 
মধ্যে কাহার-এ হইবে | 

ব্রাঙ্মণোক্রতে | 
ব্রাহ্গণ বলিলেন], 

বণশ্রেছে। ছিজঃ পু্জাঃ, ক্ষতিয়ে! বলবানপি | 
ধনধা [ন্যাধিকে। বৈশ্ঃ, শুড্্ত দ্বিজসেবরা: ৬১৩। 

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ব্রাণ প্রজণীয়, বলবান ক্ষয় পুজা, 



সন্ষি। ৪১৯ 
ধনধানযাপিক টবশ্য পুজা, ব্রাঙ্ষণ সেবায় শুদ্র মান্য । 

৬১৩ ॥ 

তদঘৃবাং ক্ষত্রধর্্মানুগো যুদ্ধমেবু যু নিয়ম 
অতএব তোমর। ক্ষত্রিয় ধর্মাশ[লী, * তোনারদের 

ুদ্ধই নিয়ম। 
ত্যভিহিতে সতি সাধুক্তমনেনেতি কৃত্বা অন্যো- 

ল্য তুল্যবীর্ষে্া সমকাল মন্যোন্তঘ!তেন বিনাশ- 
নুপগতৌ। 

ইহ] কথিত হ হইলে পর ইনি বিলক্ষণ কহিয়াছেন 
ইহা! বলিয়া ছই জনেই এন্টুকালে পরস্পর আঘাত 
বার! বিনাশ প্র।গু হইল। 
অতো ইহং ব্রবীমি সন্ষিমিচ্ছেৎ সমেনাপীত্যাদি | 
অতএব আমি বলি তুল্য লোকের সহিতও স্ধি 
£রিবে ইত্যাদি । 
' রাঁজাছ প্রাগেব কিং নোক্তং ভবস্তঃ। 
রাজ কহিলেন গুর্কেই কেন তোমরা বলিলে ন! | 

“মন্ত্রী ব্ুতে। 
র্ মন্ত্রী বলিল। ূ 

মদ্বচনং কিমবসানিপর্যাস্তং শ্রুতং ভবড্িঃ, 

টা ী 
লট 



৪১৮ হিসেপদেশ। 

/তথাপি মম লক্মা] নাং বিগ্রহারস্তয বধু গুণ 
যুন্দোহয়ং, নক বিগ্রাহঃ। 

৩$1$) 5 1* অ দার খাক্ের শেষ পযন্ত দিয় 

ছেন। তথ।)প য় সম্মতিতে এই যুদ্ধারস্ট হয় নই, 

উন্ন গুণশ।লখ এাহরণ্য গর্ভঃ ইহার সহিত মংগ্রাম 

কর। উপযুক্ত নয়। 
. তুথাচোকং। 
তখাচ কথিত আছে । 

সন্যার্যেটা ধার্িকোইনার্য্যে। ভ্রাতিনজ্বাতবান্ 
বলী। অনেক যুদ্ধ বিজয়ী, সন্ষেয়াঃ সপ্ত 
বীর্তিত্তাঃ ॥ ৬১৪। 

সত্যবদী ও পুজা ও ধর্ম ও শ্যুত্র লোক ও ভ্রু 

সমূহ বিশিষ্ট ও বলবান্ ও আনেক যুদ্ধজেত। এ 

লাত ব্যক্তি সন্ধেয় ॥ ৬১৪ ॥ 

সত্যোনুপাঁলয়েৎ সত্যৎ, সন্ধিভে| নৈতি বিক্কি- 
য়াং। প্রাণবাধেগি সুব্যন্ত। মার্ষো! নায়াত)ন। 
র্যতাং ॥ ৩১৪) 

সত্যবাদী মত পাঁজন করেন অতএব তিনি সন্ধি 
করিলে বিকার গাঁন ন। আর পুজা লোক প্রাণান্তেও 

অপুজ্যভা '্ীপ্ত হন র1| ৬১৫ ॥ 
ধার্মিকণোন্তমুক্তত্ত, দর্ম এব হি পুঙ্গযতে। 



দন্ধি। রর ৪.৯ 

 প্রজানুরাগানর্ম্াচ্চ ছুঃখচ্ছেদে] ছি কঃ 
৬১৬। 
ধর্টি লোকের সকলই, গে পজ্ানর'গ 

ছেতু আর ধর্ম হেতু ধার্টমিক। লোক দুঃখচ্ছেদয 
হয়েন 1৬১৬। 

সন্ধিঃ কার্ষ্যোপ্যনার্যোণ, বিনাশ মম্বপস্থিতে। 
বিনা তল্যাশ্রয়েণান্যেই কুরান কাল বাপনং ॥ 
৬১৭৭ 
মরণ উপস্থিত, হইলে নীচের সাহিতও' সন্ধ করি” 

বেক, তাহার আন্বগত্যপ্/তিরেকে অন্য প্রকারে কাল 
ক্ষেপণ করিবেক ন1॥ ৬১৭ 

অহস্থা তদ্যখ! বেণু, ঘিবিড়ঃ কণ্টকৈর্ৰ্ তঃ। 
ন শকাতে তমুদ্ছেতৃং, 9৮8 তবাংস্তথা ॥ 
১ ৮৪. ৃ 

কণ্টকে আবৃত যে দিবিড় বাশ, তাঁহার কাট 
দুরবা করিয়া/লই বংশজে যেমন ছেদন করিত পার! 
খায় না সেই রূপ যেব্যক্তি ভ্রাতু সখুহ বিশ্লি তাঁহার 
জাত সকলকে ন্ট না করিয়া তাহাকে বিনাশ 
কর যায় না1.%১৮) 

ববলিন] সহুযোদ্ধবা। নিতি নাক্তি' দিদর্শনংং 



৪২০ হিতোপদেশ। 

, প্রতিবাতৎ নহি ঘনঃ, কদাচিছুপমর্পতি ॥ 
৬১৯ ॥ 
বলবাপের ধহিত খুদ্ধ কর্রবেক উহার নিদ্শন 

নাই যেহেতু মেঘ ক্দাচ চ বিলো [ঘ বয়তে যায় না 
৩১৯৯৯ | 

জমদগ্রেঃ হুতস্যেব, সর্ধঃ নর্ত্র সর্দদা। আনে- 
ক যুদ্ধ জয়িনঃ, গ্রজাপাদেব ভুজ্যতে | ৬৯০। 

জমদগ্সি সনির খছ সংগ্রাম জয়ী প্লত্র যে. পর শু- 
রাম, উাহার নায় প্রতাপ হেতু অনেক যুদ্ধ জেতা 
জন সর্ব নিরন্তর সমস্তই ভোগা ধরেন ৬২০ ॥ 
অনেক যুদ্ধ বিজরী, সন্ধানং যস্য গচ্ছতি। তৎ 
প্রতাপেন তস্যা্ড, বশমায়াস্তি শত্রবঃ ॥ ৬৯১ ॥ 
অনেক খ্ুদ্ধ জেতা যাহ।র সঙ্গে সন্ধি করেন ভ্াহার 

প্রতাপেই ধিপক্ষেরা ত্বরাতে বশতাপন্ন হয় ॥ ৬১১। 
তত্র তাবদ্বহুভি গুনৈকপেভহ সন্ধেয়েইয়ং 
বাজা। 

অনভ্ভএব বহু খুণে যুক্ত এই রাজ] সন্ধেয়। 
'ক্রবাকোই বদৎ।, 

চক্রবাক বলিল ।। 

এত্িধে সক্কত্রিৰ ব্রজ, গন্ধ! পুসরাগপ্সিষ্যসি। 
কি, নদ যাও, গিয়া তিনর্গার আসি 



সন্ধি। * ৪২৯ 

রাজ! চক্রবাকং পৃষ্টবান্। 
রাজ চক্ররাককে জিজ্ঞ!স! করিলেন । 

মন্ত্রিঘ্ অসন্ধেয়ঃ কতিম্তান্ দাতু মিচ্টামি। 
ওহে মন্ত্রী অসন্ধেয় কে কে ত্াহাদগকে শুনতে 

ইচ্ছ| করি । 

মন্ত্রী ব্রতে। 
সন্্রী বালল। 

দেব কথয়াঁম্ শৃণু। 
হে মহারাক্ষ, লি শুনুন । 

বলো বৃদ্বো দর্ঘচ্রাগী তথ, জ্ঞাতিবহিষ্কৃতঃ। 
ভীরুকো ভীরুজনকো, লুন্ধো নুদ্বনস্তথ। ॥ 
৬২২॥ 

বাঁণক গবুদ্ধও চিররোগী ও জ্ঞাতি বহিষ্কত ও 
ভীরু ও ভীরু সৈন্য বিশিষ্ট ও লুন্ধ ও-লোভি সম্ডি, 
ব্যাহত প্ররুষ | ২২ 
বিরক্ত প্রকৃতিশ্চৈব, বিষয়েযৃতিলক্তিমানূ। অনব- 
স্থিত চিত্তস্ত। দেব ব্রাঙ্মাণ নিন্দকঃ ॥ ৬২৩। 

বির্ক্তস্বতব ও বিষয়ে অত্যস্তানক্ত ও অনবস্থত 
চিজ ও দেব প্রিজনিন্দক1০২৩। , 
টৈকোপহতকশ্টৈর, তথ! দৈব পরায়ণঃ ঢভি 
ক বাসনোপেতো, বহু ব্যসন আবাল ৬২৪1 



৪১১ হিভোপদেশ। 

দেবোপত ও দৈব পৰায়ণ ও ছুতিকিরপ বিপন্তি- 
5 ব]।ফুল ও বাসনি সৈলা যুস্ত ॥ ৬২৪ ॥ 

অদেশস্থে বরিপু, যুক্ডেঃ কাজেন যশ্চ ন। সত্য 
ধণ্ম বাপেভশ্চ, বিংশতিহ পুরুষা অমী ॥ ৬১৫ ॥ 
বিদেগ্ ও বভশএ, ও সনয়োহদ্য গ' ও সঙ) 

(র্ঘ চ)ত, এই বংশ পাক অসঙ্গেয॥ ৬৭৫ | 
এটতৈঃ পন্ধিং নাকুন্ধীতি, বিগৃহ্থীয়াত্, কেবলং। 
এতে বিগৃহ্যমাণ। হি? ক্ষিপ্রং যাস্তি রিপো- 
ববশং। ৬২৬। 
হহারদেখ সত সন্ধি করিবেক ন!১কেবল সন্গ্রাম 

করিবেক। ইহার] যুদ্ধ/ম|ন &ইলে শ্পস্্র শত্রুর বশত 
পন্ন হয় ॥ ৬২৬ 
বালস্যা্পপ্রভাবন্থা লা লোকে যোদ্ধুমচ্ছতি। যুদ্ধা- 

যুদ্ধ ফলং বন্থাৎ, জ্ঞাতুং শক্কোন বালিশঃ। ৬২৭। 
বালকের অল্প বলত হেতু লোক সংগ্রাম করিতে 

ইচ্ছ! কবে না যেহেতু সে যুদ্ধাধুদ্ধের ফল জনিতে 
সমর্থ হয় ন:। 

উৎসাহশক্তিহীনন্ব দৃদ্ধে| দীর্ঘায়ভথা। শবৈয়েষ 
পরিভুয়েতে, দ্ীৰগ্যেতাবসংশয়ং ॥৬২৮ ॥ 

উতলাহ্ বহিভত্ব হেতু বৃদ্ধ এবং চিররোণী এই 
ছই জন নিপু আছ%নিই শরিভূত হয় ॥৬২৮। 



সন্ধি । ৪৩ 

সুখচ্ছেদেয হি ভষতি, সর্শাজ্ঞাতি বহিষ্কৃতঃ। ভে 
ভাতযে বিনিত্ব সত, জ্ঞাতয়স্তাক্সসাৎ কৃতাঃ। ৬২৯ 

সব [তি বণইস্কত লোক আখচ্ছেদা হস্স কেনন। 
ভ'ভিসা সহয়ুহইয়। তাহাকে নট কব ॥৬২৯। 
তীর যুদ্ধপর্রিত্যাগাৎ, শ্বয়মেব প্রণরশ)তি। 
ভীরুকোভীর পররুধৈহ, সংগ্রামে তৈ িমু- 
চাতে ॥৩৬॥ 

১ রপেতে ক্ষান্ত হইয়। আপন নট হজ 
রু গকিষ য,হার সমভিব্যাহারৈ থাকে সে বাতি 

ত রুণুক্ষ কর্তৃক পরিত্যন্ত হয়। 

লুক্বাস্যাসন্নস্কা পিস নযুদধান্েইনুযাফিনঃ | লুন্ধানু 
জীবটকবেষ, দানভিট স্লিহিন্যন্তে। ৬৩১। 

বাছ। নিকটে উপন্থত হর লুগ্ধ ব্য্তআপণ্নউ- 
তান্থ। ভয় এই লিমিত্ডে তাকার অন্ভুচরেরা যুদ্ধ করে 
ন', বে শ্বামির সম্িবঠাহারে লোভী লোক থাকে 

তাহার? শত্রুর নিকট স্বণাদি পাইলে স্বামিকে নী 
করে।৭৩১|॥ 
সন্তাজ্যতে গ্রুকৃতিভি, 9িরস্তপ্রকৃতি ছি 
স্ুখাতিযোজেম 'ভধতি। বিষয়েশ্বতিসক্কিমান্ | 
৬৩২ 0 
খদ্দ ্কাপেতে স্বাভাবঙ লেকের ব্রন স্কাি 
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লোককে পরিত্যাগ করে। ব্ব্ষয়েতে অত্যন্ত আলক্ত 

বাকি অপায়াসে নিগ্রাহ্য হয় || ৬৩৯ ॥ 

অনবস্থিত্বচিতস্ব, ভেদে ভবতি মন্ত্রিণ।। 

অনবস্থিতীচতবস্বাৎ, কার্য্যতঃ ল উপেক্ষাতে ॥ 

৬৩৩ ॥ 
অনবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি সচিব কতৃক ১ন্তদট হয় বেল 

নাঅনবন্থিভগ্ব হেতু,মন্ত্ির। ভাহাকে কায হইতে তা।গ 

ফরে। ৬৩৩৪ | 

সম্পন্ডে্চ বিপহ্েশ্চ কারণত। দৈবমের ছি। 

ইতি দৈবপরো ধ্যা়ে, মাগ়্ান মপি চেষ্টতে॥ 

৬৩৪ ॥ 
| অঙ্পন্তির এবং বিপণ্ভর দৈষই কারণ ইহ। চিন্ত 

করিয়। দৈব পরায়ণ লোক আপনার সিইও চে 

কনে না॥৬ত৪ ॥ 

দুর্ভিক্ষ ব্যসনী চৈ, স্বয়মেষ বিষী্ঘতি। বল 

' ব্যসন যুক্তস্য, ধান্ত শক্তি নঁজায়তে। ৬৩৫॥ 

ুর্তিক্ষরূপ বিপন্ডিতে ব্যাকুল লোক আপনিই 

অবসন্গ হয়,ব্যসমি মৈনা সমতিষ্যাইারি লো
কের বু 

রন সম্পন্ন হইতে পারে না| ১০৫ 

দাঁধর্মাবনীবন্ত, দেব ত্রাঙ্গণ নিন্দকর্ম। বিশী 
সম ধরা ও 
ধ্যাত, হ্যেষ, দৈবোপহতক স্তথ। ॥ ৩১৩1 



সন্থি। ৪২৫ 

দেব প্বিজননাক ও দৈবে।পহত ব্যঃক্তর অধর্ধ 

প্রযুক্ত আপনিই ব্যাকুল হয়। ৬৩১ 
অদেশস্ছে। হি, রি ঠণা, স্বল্লান্তেনাপিক ছন্যতে | 
গ্রাহো ইঙ্গীকানপি জলে, গ্রজেন্দ্র মর্সি কর্ষতি ॥ 
৩৭ । 

অপর কর্তৃক অতাল্প সৈনা খারাও বিদেশক্ত ব্যক্তি 
নষ্ট হুয় করণ জল মধ্যন্থ বুহদ্ধস্থকেও* কষৃত্র কুষ্টীরে 
ধারণ করে ১৩৭॥ 

বনশক্রস্ত সন্ধ্বস্তঃ, শোনমধ্যে কপোত বঙ। ষে- 

নৈব গচ্ছতি পথা, €ভনৈবাশড বিপদ্যতে ॥ 
৬৩৮ ॥ 

বন্ন শত্রু ধিশন্ট ব্যক্ত শ্যেন পন্দর মধ্যস্কিত 
কপোতের ন্যায় ভীত হইয়। যে পথে ধায় সেই পথেই 
নষ্ট হয়। ৬১৮ 

অকাল নৈন্যযুক্তন্ত হন্াযাতে কাল বোধিনা! 

কৌশিকেন হত েযাতি, নিশীখ ইব বায়গঃ । 
৬৩৯ ॥ 
অকাল যোদ্ধা ব্যক্ত কাল যোগ কর্তৃক ব্বিনাশত 

হয় 0মন নষ্ট দাই কাক অর্দীরাত্রে পেছুক কর্দচক নস্ট 

হয়। ৬৬৯ | 

সতা ধর্ম ব্যপেতেন, বনধ্যা ক! [চন। সদ" 



৪১৬ হিশ্েপদেশ। 

সন্ধিতে!পাসাধুহ্া। দচিরাদঘাতি * বিক্রিয়াং ॥ 
৬৪০ 8 

সত্য ধর্ম চু লোকেয় সং হত কদচ সন্ধা করবে 

না, কেনন্দিদ অসচ্চরিত্রতা হেতু অল্প কাশেতেই 
বিকার পায়। ৬৪০। 

অপরমপি কথয়ামি। 
আরও কণহি। 

সন্ধি বিগ্রহ ম্াগাস্ন সংশ্রয় দ্বৈধীভাব1ঃ ষ'ড্ 
শুগাং কর্মাপীলারভ্তোপায়ঃ। 

সন্ধে অর্থাৎ মিলন, বিগ্রহ অর্থাৎ পরদেশ দা 
ল্লুঠনাদি, যান অর্থাৎ বিপক্ষের প্রতি যাত্রঃ আসন 
অর্থাৎ বিগ্রহাদ্দর নিবুন্ধ, সতগ্রপ্ন অথাৎ ঢুই বল 
বানের ঘখ্াস্থিত ব্স্তির মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি বাকা 
দ্বার ধন দারাদি সগপণ, স্বৈণীদ্ঞায অর্থাৎ একের 
সহিত মিলন ও অপরের সহিত কলহ, এই ছয় গুণ 
,হর্মারস্তের উপ য়হয়! 

 পুরুমার্থো। ভ্রবাসম্পদোগ কালাবিভাগে ইরিলি 
পাত গ্রতীকারঃ কার্য্যসিদ্বিশ্চ পঞ্চালে! মন্ত্রঃ। 
পুরুষ সম্পত্তি, দেশকাল্স ,বিবেচনা, খোর 

মাব্রণের প্রতিকার, আম কর্ম্ম'বদ্ধ এই গ.৮ প্রকার 
মত্র গ। | 



লান্ব। ৪১৭ 

সাম দান €ভদ দশবার উপাঁয়!£। 
মাম ও দ।ন “? ভেদ ও দণ্ড একই চারি উপায়। 

ংসাহশক্তি মরস্্রশত্তিঃ গ্রভৃশক্কিশ্চ ইতি শক্তি- 
ন্নং। 
উৎসাহ শক, মঝুধ। শত্তি ও গ্রাভাব শক্কি 

ই ভিন শণ্জজ। 

এতৎ সর্প ঃলোচ্য নিত্যাবিজিগীষবে। ভুবন্তি 
সভাস্কঃ। ৪1, 
এই সঙ্গল অঃলোড়ন! কবিয়া বড় লোকের 

সদা জয় ইচ্ছা কবেন ন]। এ 
য। হি প্রাণপরিভ্যাগমূুলোনাপি ন লভাতে। 
৷ তরী নাভিবিদ।ং পাশা, চঞ্চলাপি গ্রধাথতি। 
৬৪১ ও 
লীবন দানরূপ ম্/ল্যতেও যে সম্পণ্জ লা হয় ন। 

মধ সেই সম্পত্তি নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে নিদ্চল। 
চইগ| আপনি ধারমালা হয়েন। ৬৪%। 

তথাচোক্তং। হিষ্তং যা বন্ত সমং বিভক্তং। 
গুচশ্চর$ সং নিভ হল্চ সজ্ুঃ | ন চাপ্রিয়ং প্রাণিযু 

(যো ব্রবীতি, ন সাগারীন্তাং পৃথিবীং শাস্তি ॥ 
ঠা 

৬৪২ ॥ 
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জের] তাহ]! কহিয়াছেন যাহার অন্তুঃকর 
সব্বদ! এক একার আর গুঢ দূত ও গুপ্ত ব্ত্ 
আর “্য লোক মন্ষ/দিগকে নিষ্ঠর বাকা কা 
ন।, দে'সম্ পর্য্যন্ত পৃর্থবী শান করে| ৬৪২। 

কিন্ত ষদ্যপি মহামন্ত্রিণ। গৃধ্ণ সন্ধানমুপন্থান্ত 
তথাপি ভূভজয় দপ| স্াধমন্তবাং। 

কিন্ত যদ)প তাহার মনা স্ত্রী গৃধু সন্ধি করিব 
গ্রুসঙ্গ করিয়াচ্ছ তথাপি জয় হইয়াছে এই অ 
হার করিয়! অবজ্ঞা করেবে না। 

দেব তদেখং ক্রিয়তাং। 
হে ভুপতে ! সেই হেত এই প্রকার করুন? , 

নসিংহলদ্বীপন্তয মহারলো! নাম সারলে! রাজা- 
: স্ম্সিত্রং জদুদ্বীপে পস্চাৎ কোপং জনয়তু। 

নংছল ধরঁপের মহ্থাবল নামে সারস রাজ অ. 
গ্লের সখা, জঞ্ুদবীপে গিয়া চিতবগের পশ্চান্ড 
' ক্রোধ অন্মাউন 

যতই) স্ততুপ্ত মাধায় সুসংক্ছেন, বলেন বীরো, 
রিচরন্নরাতিং। সম্ভাপয়েদযেন নমং সুভগ্র, 
স্তপ্ডেন লন্ধানমুপৈতি তপ্তঃ ॥ ৬৪৩1 | 

যেহেতু শুর লোক ক্কুলক্ষত সৈন্বোর 'ছার! ্ড 
ধান হইয়া সুরক্ষিত শক্রুফে ব্য মোহ দিবেক কেমন 



সন্থি। ৪২৯ 

চুল ব্যক্তি অতান্ত বাঁকুল হইয়া ব্যাকুজের 
[হত সন্ধি ক্র | ৬৪৩॥ 
জা এবমন্ত ইতি নিগদ্যতেন বিচিত্রনামু রকঃ 
£গ্তলেখাং দত্া সিংহলদ্বীপং প্রহিত ১৮ 
গা বলিলেন এষ বপ হউক ইহ] কঙিয়। 
ডিও নামে বককে অতঃন্ত গ্রগ্ু লিপি দিয়! মৈহল 
পে পাঠাইয়া দলেন। 

অথ € পিধিরাগত্য উড । 
“অনন্তর চব আলয়। বলিল। 

দেব আবষতাং তত্রত্য,প্রস্থাবঃ। 
। হে স্ভূপাল সে স্থ'নের প্রস্তাব শুনুন। 

এবং তত্র গৃধেণোস্তং । 

সেখানে গু ধন এই প্রকার বলিয়াছে। 

হন্দেব মেঘবর্ণস্ত্র চিরমুষিভঃ, স বেছি কিং 
ন্বেয় গুণযুক্তো হিরণ্যগর্ভে। ন বেতি। 
যেহেন্পতে মেঘ্ববর্ণ সে স্থানে বহুকাল বসতি 

রিয়্াছে মে জানে হিরণগর্ভ সন্ধেয় গুণশালী 
₹$ন1। 

ততোইপৌ রাঙা | সমাছুয় পৃষ্টঃ। 
তদলস্তর তাহাকে রাজ! জাহান করি জৈডাস ্ 

রিলেন। 



$৩, হিতেপদেশ 

বায় কীন্ব শোনো হিরপাগভন্চক্রখাকে! দর 
বা কীদুশঃ। 

গুতে কাক এ হিরণ্যগর্ত রাজ] কিন্নপ আর রব 
বাক মন্ত্রীই বাধখদ্রশ | 

যায়ল উদ্চ। 
কাক বলিল। 

ফেব হিরগ্যঈর্ভে। রাজা যুধিঠিরসমে| মহাশয়ঃ 
চক্রবাক সম্দে মন্ত্রী ন ক্াপ্যষলোক্যতে | 

হে মহারাজ রাক্ষ। ছিরথাগ্বভযুধন্টর তুল্য মহ 
শয় ও চক্রবকের ন্যায় অমাভা বৃত্রাপ ছৃন্ট হয় না 

রাজাহ। 
রাঙ্জো কহলেন। 

বঙদগোবং তদ্দ| কথমসৌ ত্বয়া বঞ্চিতঃ। 
যদ্পি এতাডুশ, তবে কি প্রকারে ইন তো 

' কর্তৃক বঞ্চিত হইলেন । 
খিহষ্য সেখবর্ণঃ প্রৃহ | 

মেখবর্ণ হ!সা করিয়। কহিল। 
দেব! , 

। সুপতে । 

শবশ্বায গ্রতিপন্নানাৎ, বঞ্চমে ক বিদদ্ধীতা। খন 
সাকঙ্থ সপ্ত ছি) হত কিম পৌরুষং ॥ ৬৪৪। 



লন্ষি। ' &৩১. 

বিশ্বাস প্রাঞখ লোহকে বন! করাতে প্ুরুষাথ। 

কি! ক্রোন্ড আরোহণ করিয়া বেজন নিছ যায় জা] 

কে নষ্ট করিয়া কি পুরুষার্থ 1৬৪৪ ॥ | 
শৃগু দেব । 

হে ক্চহাবাজ শুস্থন | | 
তেন মন্ত্রিণাহং প্রথম দর্শন এব জ্ঞাতঃ 
মহাশয়োলৌ রাস। তেন ময়! বিগ্রলন্ঃ |. 

সেহ সচিব প্রথম দর্শনেই জর্গনয়1ছিল কিন্ত রী 
রাজ] মহার্শয়, সেই হেতু আমি ৰঞ্চনাকজিয়াছি। 
তথাচোক্তং | আক্কৌপয়্যেন যো বেস্তি, ভুর্জজনং 
নত্যবাদিনং। আ তথা বঞ্জযতে ধূর্তে, রক্ষণ 
ম্ছাগলে যথা । 

গ্রাজের! হাহা করিয়াছেন আহা, ভলেতে, য়ে 

জোক খলকে দতঃবাদী কয়া জানে লেই দ্টান্তে সেই 
'প্রকারে বঞ্চিত হয় যেন ছাগঞ্জের র মিঁত্ ছ্িগ'জন 

ধ্ভ 9 এক ব্রাহ্মণ বঞ্চিত হইয়াছিল। 
স্াজোবাচ কথমেতৎ। 

স্বাজ কৃহিলেন এ কিপ্রকার। 
মেঘবলঃ বথয়তি। 

" মেক্কবরণ কহিতিচেই 

তস্তি গৌতমব্তারণ্যে ওর্তষজ্ঃ জা 



৪৩২ হিতোপদেশ। 

রাঙ্মণঃ। সচ বঞ্জার্থং গ্রামাস্তরাচ্ছাগমপত্রীয় 
স্কন্ধে শীহ্ব! গচ্ছন্ ুর্ভ ত্রয়েণাষলোকিতঃ 

গৌতম মুনির ক্কাননে আরব্ধ যজ্ঞ এক ব্রান্গৎ 
| থাকেন, তি ষজ্জের লিমিভ্ত গ্রাঙ্ান্জর হইতে ছাগল 
ক্রয় করিয়া ক্কন্ধে লইয়া যাইতে ছ্রুলেন ইহা তিন জন 
খর্তেত্ে দেখিল । ১৭ 
ততক্তে র্ভাঃ যদ্যেষচ্ছাগঃ কেনাপুযুপায়েন 

লভ্ভ্যতে তদ! মড়্িএকর্ষো ভবতি। 
তাঁহার পর গ্লেই শঠের। কণ্ছিল য্দ এই ছাগল 

কোন উপায়ের দ্বাৰ। পারি তবে বুদ্ধির গুঁৎকষ 
হয়! 

ইত্যালোচ্য বৃক্ষত্রয়, তলে ক্রোশাস্তরেণ তষ্ত 
বিপ্রস্য গ্রমনং ওভয পথি শ্থিতাঃ | 
ইহ! পরামর্শ 'ক্কীিয় ছিন বৃক্ষের তলে এক 

ক্রোশ অন্তরে সেই..দ্বিজের অন গুণী করিয়। 
পের মধ্যে থাকিল। 

- ভত্্রিকেন ধুর্ডেন গ্রচ্ছন্ স া্াপোভিছিতঃ। | 
,. সেখানে যাইতে ছিল যে ব্রাহ্মণ তাহাকে এক 
ব্চক কিল |. 

ভে ব্রাক্মাণ কিমিতি কুকুরঃ ক্ষন্ধেন উ্তে।: 
অহ ব্রাক্ম4! কেন কু্ধরকে স্বন্ধে করিয়া বছিতেছ। 
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বিঞণোক্তীং | 
রে কহিলেন ) | 

নায়ং শব | কিস্তি হক্ষর্ভাগঃ 
এ কুদ্ধ,র নয় কিন্ত যন য় ছাগঞা 

অথানন্তর স্থিতেীন্যেন র্ভেন তৈবে জং পর 
অনন্তর তাহার পরে ছিল “যে অপর শঠ দেও 

পুকুর কা সিল ূ  

তদাকর্ণ/ভ্রাঙ্গণম্ডাগং ভুমৌ]ুনিধার ুস্থমি 
পুনঃ ক্কদ্ধে কৃন্ব! দোলায়মানমতিস্মলিতঃ 

ভাহা শুনিয়। এ দ্বিজ ছাগল্সকে ভূমিতে মাইয়া 
এব, 8 অবলোকন করিয়া পুনব্ধার স্কন্ধে রা করিয়া 

চঞ্চল চিন্ত হইয়। 'লল | 

যইঃ। মতি দেলায়তে সত্য, সতামপি খ্নো 
কিন্ডিঃ ত্রিভি কিম্থানিতস্মামৌ,স্ত্রিয়তে চির 
কর্ণৰৎ॥ ৬৪৫ ॥. 

যেহেতু শঠ বকে) সুবোধ ৌকেরও। বু দ্ধ 
চল হয় ষেমন চিত্রকর্ণ তিনজন কর্তৃক প্র বিশ্বান 
ইয়া দ মরিল 1৬৪৫৭ 

রাজা বথমেইৎ। 
রাজ। কহিলেন ইস কিন্নগ! 



8৩৪ . হিভোগদেশ। 
সকথয়ভি।, 

সেকহিল। . 
দত্ত কম্সিংশ্চি্ধৃনো দেশে মদোতৎ্কটে! নাম 
সিংহ স্তক্ঞ সেবক স্ত্রয়ঃ কাকে ব্যাস! 

আন্থকশ্চ | 
এক অঙ্গণো মদোতকট নামে. এক মিছ থাকে 

ভাঁহ!র দান তিন জন, কাক ও বাসর ও শ্গাল। 

তথ তৈ ভ্রমন্ডিঃ কশ্টিছুষ্টে। টুঃ গৃইশ্চ। 
অনন্তর তাহার! তমণ করিতেং এক” উত্টকে 

দেখিল এবং জিজ্ঞসিল | । 
কুতে। ভবানাগতঃ সার্থাদ্ভঙ্ইঃ। 

ইসির স্বজাতিত্যাথ করিয়। মআইলে । 
সচাত্যবতাস্তসকথয়ৎ। 
সেনিজ বৃত্তান্ত কিল। 

ততন্তৈ নন! সিংহেইসে সমর্পিতিঃ | 
তদগ্স্কর উহাকে, ল্্ইয়! মিংহ' সমীপে সমর্পণ 

করিল। 

তেনাভয় বাঁচং দন্ত চিতরকর্ণ ঈঁতি নাম কৃন্ধ 
স্থাপিতঃ।, 
“সে গতর বাঁকা দিয়! চিত্কখ এই * মম কয়া 

তাহাকেরুখিল।: 
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ভাথ কদাচিৎ লিংহত্য শরীরটবকুল্যাৎ ভূরি 
বৃষ্টি কারণাচ্চাহারমলভমানা স্তে বাগ; বভুবুঃ। 

তাহার পর কোন দিন শরীরাপা আর অত্যন্ত 
ষ্টি প্রযক্ত তাহার। সিংহের আহার না পাইয়। 
ব্যাকুল উল । 

তত ন্তৈ রালোচিতং চিত্রকর্ণমেব, যণ! স্বামী 
ব্যাপাদয়তি তথা ন্ীয়তাং। 
তাহ পর তাহার) আলো চন1নকরিল যে প্রকারে 

চিত্রকণকেই রাজ ম।রেন তাহা কর। 
' কিমনেন বষ্টকডুজা। 

এ কন্ট ভোক্তাতে রি গ্রয়েজন ! 
ব্যাত্র উবাচি। 
বাপুকহল। 

স্বামিনাভয়বাচৎ দত্বা! অন্রখৃহীতঃ। 
রাজ] অভয় বচন দিয়া অগ্গ্রহ করিয়াছেন। 

তৎকথমেতৎ সম্যবতি। 
অতএব কি গ্রকারে এমন সন্ত হয়। 

কাকে। ভ্রতে। 
্ কাক বঁলিল। ূ 
তিহ সম্ভয় পরিক্দীণঃ গ্বামী পাপমশ্পি করি" 
ব্তি। 



8৩৬ হিতোপদেশ। 
এ সময়ে অনাহারে ক্রিক্টগ্রভু পাপও করিবেন 
ত৪। ত্যেৎ ক্ষুধার্তো মহিলাং স্বপুতভংঃ. 

খাদেৎ ক্ষুধাত। ভুজগা স্বমণ্ডং |, বুমুক্ষিতঃ 
কিং ন করোতি প্পং, ক্ষীপ। নরা নিষৃকক্ুণা 
'ভস্তি ॥ ৬৪৭ | 
যেহতু ধাতুর লেক আপন জী ও শুশ্ঘকেও 

ত্যাগ করে, বুভুক্ষিষ্তমপাঁ নিজ অগডকে ভক্ষণ করে, 
দ্দধান্ভব।ক্তি কোন্ধাপ নাকরে আহার।ভঘব ক্রিউ 
মন্রষা নিদর় হয় 1 ৬৪৭ ॥ 
অন্যচ্চ। মতঃপ্রীমতশ্চোন্সতঃ, আনু ঃ জুদ্ধো 
বুভৃক্ষিতঃ ৷ লুদ্ধে! ভীরুস্ত্বরাযুক্তঃ, কামুবস্চ 
ন ধর্মবিৎ॥ ৬৪৮। 
অপর মদদর। পান।দি দ্বার মণ্ত ও অক্ৃজাবধান 

ও বাতুল ও শ্নঘৃক্ত ওরষ্ট ও ক্ষধাতুর ও লো'তী 
ও তীর ও স্বর ও কাণাতুর ইহারা ধর্মাজ্ঞ নয় | 
৬২৮ ॥ 

ইতি লংচিস্ত্য সর্দে লিংহা্স্তকং জগ্ম,ঃ। 
ইহ চেন্ত। করিয়া সকলে সিংহ সঈীখপে গেল | 

লিংকেনোজং | 
লিঃ খপ্সল। 



নন্ধি। ৪85 

'অহারাথং কিং প্রঃপ্ত হ। 

ভক্গদের শি মনে কু পইয়।ছ? 

তৈকুক্তত। 
তাহার বলিল 

যক্্াপি ন প্র! গ্তং কিঞ্িঃং। 

প্রয়াদেতেও কিছু পাই শাউ। 

মিংহেনোক্তং। 

সিংহ কঙ্গনা 

কেছিধুনা জীবনোপায়ঃ | 
ল”গ্রুতি আমদের এআ ধধারণের উপায় কি। 

কাকে। বদতি। 
কাক বলিল। 

দেব স্ব'ধীনাহার পরিজ্যাধাৎ ন্বানাশে হয় 

ঘুপশ্থিতঃ। | 

মহারাজ মিজান ভাজন পরিত্যাগ করতেই 

এই সঙ্ধানাশ উপস্থিত। 
মিংহেনোক্তং। 
মিংহ কহিল? 

অঙ্াহারঃ কঃ স্বাধীনঃ, 
খানে কোন আহার আপনার্জিষ।ন। 



// 5৮ কিজোপদেশ। 

কাঁকঃ কর্মে কথরতি চিত্রকর্ণ ইতি | 
বায়ল কর্দে কহিল চিত্রকণ”। 

সংছো ভূমিএস্পৃই] কণো” স্পৃশতি অন্তরবাচং 
ও ধুতে ইউমন্মাভিঃ। 

সিংহ হস্ত ঘ্য়ের দ্বার! ভূমি স্গশ ক্করিয়। দুই কণ”, 

স্পর্শ কণ্রল এবং কহিল আমর! ইহাকে অভয় বাক্য: 
দিয়! রাখিয়াদ্ব | 

তৎ ক্থয়েবং সম্ভবতি। 
তবে বিন্ধপে ইহা সম্ভব হয়। 

নডুপ্রদানং ন জুবর্ণ দানুং,ন গো গ্াদ'নংন 
তথা দানং। যথা বদন্তীহ মহা গদানং, 
নর্নোধু দানেষুভয় গ্রদানং ॥ ৬৪৯ ॥ 

বিচেহ্ধরা তাহা কহয়াছেন সংমারেতে সকল 

দানের মতো ভয় দানকে যেমন মহ্াখদান করিয়। 

বলেন তেমন ভূমি দানব! মুবর্প দান অথব!গে।দান 
বাঅমদ্ান নছে॥ ৬৭৯। 
ক্আগ্যস্ট। সর্নকাস সমুহ্ৃসায, আশ্বমেধসয যত 
ফলং। তৎফগ্পং লভন্তে সম্যক্রক্ষিতে শর- 
ণাগতে | ৬৫০। 
ছাপর সর্ধািলায দায়ক অন্থমেধ য্জ্ের দে 
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কল লে নসন্ত কল শরণাপন্ন ব্যদ্ভিকে রক্ষা করিলে 
পায় 1৬৫11 ূ | 

কাকোব্রতে। 
্ স্কাক বজিল। 

নালৌ শ্বামিনা* ব্যাপাদয়িতব্যঃ কিন্তুম্মাভি 
রেব তথ! কর্তব্য বখাসৌ শ্বদেহদানমঙগী 
ফরোতি। 
ভু আপনি ইহাকে নষ্ট কঞ্জিবেন ন| কিন্ধ আমরা 

এই প্রর্কার করিব ষে প্রকারে আপনিই ও ও নিজ 
শরীর দান স্বীকার করে। 8 

লিংহল্তৎ গস! | তৃষ্ীং স্িউঃ 
সিংহ ভাছ। শুনিয়। চপ করিয়। থা? ফিল 

তে বায়দে। লগ্কাবকাশঃ কুটং কষা মর্যাদায় 
গিংহান্তিকং গতঃ | ও 

আনন্তত্ব জবকবশ ক্রমে কাক, কপট করিয়া. 
সকলকে লইয়। মিংহের সমিখিচ্ত গেল 

তথ কাকেনোক্তং |. 
তাহার পর' কাককহিল। 

দ্বেব বন্তাদপ্যাহারো ল গ্রাণ্তহ আনেকোপৰাস 
ক্ষুঃঃশ্ব,মী। 
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(রমার নড়ে খাদা দন! গাহলাম না) ূ 
৭79 বামে ৪ কুশ হইয়াছেন | 

তদদদ্নীং মদীয়মাং লমুপতজ্যত।ং 
অভথত সল্প পতি আমার মানস ভজন ককণ 

যওঃ। প্রকৃতি স্বামিনা ভক্ত, সধৃদ্ধাপি ন 
ভাবতি। অপিধদ্বন্তরি তোঁদ্যঃ কিং করোঠি 
গৃত।যুষঃ ॥৬৫১॥ 
ফেহেত স্বামী কর্মীক অমাত্র লোক পাৰ ভ্যক হইয়া 

উশমশধগ হইলেও বাচেনা বেনন। ধর্বীস্ততর বৈদ্য 
ভইলেও গ্হাযর কি করতে পারে 1৬৫১1 

কিঞ্চ। স্থাম মূলা ভর্ঘক্কোর, সর্দাঃ প্রীকৃতয়ঃ 
খলু। সমূলেম্বপি বৃক্ষেযু, প্রযন্রঃ সফলে! নুণাং 
॥৬৫১॥ 
অমাত্য প্রভু সমস্ত এরকাতিবদের মূল স্ব।ম ই ছয় 

সমল বক্ষেভেই শোকের যাস সফল হন 
সিংকেনোক্তং 
দিংহ রুহিল। 

' বর” প্রাণ পরিত্যাগে। ন পুনরীদূশি কর্মাণি 
প্ররুহিত টি 

. খদীবর পুরিভ্যাথ ও ভাল তথ।পি এতদ্রপ কর্শোতে 
গরবৃর্টিভজ নয 



শন্ধি] %9১ 

জন্থুকেনাপিতখে জং ] 
শগালণ্ড তাহা কহুল। 

ততঃ সিংহেনোজ্ং মৈবু€ ॥ 
ওদ্নস্তর সিহত কহল "এমন য় এ 

আদ্ব ব্রামেণোক্ক 
তাঁহার প্র ব্য রি ॥ 

সঙ্জেছেন জীবতু স্বাশী।, 
আমার শরীরেতে প্রন্ভু বাটুন। 

. | হেনোক্কং ন কদাচিদেব মুচিতং | 
সিংহ বলিল কদাচ ইহা উপযুক্ত নয়। 

জাথ চিত্রকর্ণোপি জাতাবশথাস্থদৈৰ আআনিাহ। 
গরে চিদ্রকণ জাত প্র/য় হইয়|,স প্রকার আপ- 

ন!কে কণ্হল। 

ততন্তদ্রচানাত্তেন ব্যাত্রেণাসে ক্ষিং বি রা 
ব্যাপাদিতঃ অর্মৈ ভরক্ষিতঃ। 

তাঁহার কথাতে সেই ব্যান কুক্ষি বিদারণ ক রিয়া 
উহ।কে নষ্ট করিয়া সকলে খাইল | | | 

অত্বোইহং ব্রবীমি মতির্দেলায়তে সত্যমিত্যাদি | 
এই [ন্মিত্ অনি বল খলবাকেোতে উদ্ভতমেরও 

বুদ্ধি চঞ্চল! ইয়। 
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. ততন্ত ভীয়ধুর্জধচনং অর্ধ শ্বমতিভ্রমং নিশ্চিত 
চ্ছাগং ত্াক্ত ত্রাদ্ধণত ন্বান্বা গৃহং বফৌ। 

তদণন্ডরুতু তীয় ধূর্তের বাক) শুনিরা “আপন রুদ্ধ 
ভ্রম ছিস্টয় করিয়া রাজ্মণ স্যখনকরত ঘরে গেলেন । 

ন চ্ছগন্তৈ ধূর্তেনীস্বভক্ষিতঃ । 
ধূর্তভের। এ চাগুলকে লইহা ভক্ষণ করল । 

অভ্োইহং ব্রবীমি আক্মৌপমোন যোবেতী 
হাদি । 
অতএব আমি বলি আতা ভুলতে 'ঘে লোক 

ইতাক্ি। 

রাজাহ।, 
রাজা বলছেন । 

মেদ্ববর্ণকথং শত্রমধ্যে ত্বরা চিরমুঘিতং কখং 
ব1 তেষ] মমুনয়ং কৃতঃ। ক. 

মেঘবর্ণ তুমি কিএকারে বিপক্ষের মধ্য চির. 
ফালবাম করিস ছিলে কি প্রকারে ব| তাহার দিখের 
বিনয় করিয়।ছিতে।| 

মেখবর্ণ উবাচ ।, 
মেঘবণ বণ্লছা।, 

* দেবী কর্ধযার্পিনা স্বগীষে জন বখঘ। কিং 
“শ ক্রিয়তে। 
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হারা ক. হ্বামর বর্ষের নিমিত্তে, আর আগ 
(রকাধোর নিমিকেে মোক কি ন!করে 

গশ্য। লোকে! | বহুতি কিং.রাজন, শিরলা দগ্ধ 
| হচ্নং ৷ ক্ষাজয়স্তাপি পাতি. ঈদীফেলা .. 
নিকৃম্ততি ॥ ৬৫৩।%, 

প্েখ পোড়াইফার নিমিত্তে লোক মাথায় করিয়া 
কষ্ট বহন করে, নগ্দীকুল বুক্ষমূল, ক্ষন কর 
উৎপাউটন করে।॥ ৬৫৩॥ 
| তথাচোকজং.। স্বন্ষেনাপিবছেৎ "্শত্ুন্, কার্য 
শালাদ্য বুদ্ধিষ নৃ।ষথ| বৃদ্ধেন সপে, মণড,কু। 
বিনিগাতিভাঃ ' ৬৫৪1 | 

তাহা পণডতেরা কহিয়!ছেন সুবোধ লোক নিজ 

₹ায্যের নিমিত্তে শত্রকেও ক্ষন্বাদেশেতে যহন করে 

ঘরূপ বৃদ্ধ ম্প লও. কদ্দিগকে নষ্ট করিল। ৬৫৪1 

রাজাহ কথ মেতৎ | 

রালা কহিলেন এ 'ক একার । 
মেঘবর্ণঃ কথয়তি। 
ঘেখবর্ণ কহিল .. 

অন্তি জীর্ণোদ্য'ৰে ঈন্দবিষপ নাম | লপগঃ সোতি 

'জীর্ণতরা *আহারমপ্যদ্বেস্, মক্ষম সরক্তীরে, 
পতিত স্বিঃ | 



883 হিভেপক্েশ | 

জীঁথেদ)নেতে মন্দব্যপ নংনে এক সঙ্গঘাতে 
মে অতান্ত বার্থাকা পন্থা! গ্যুত্ত। আহার অন্বেষণ ক 
তেও অহমর্থ প্ু্ুরিণীর তীরে পড়য়। থাকে 
ভতে। 'দুরাদের ফেদচম্ম গু কেন ৃষ্টঃ পৃষ্টস্ট 

তাক্কার পর দূর হইতে কোন মণ্ড,ক দেখিল এব 
জিজা!দিল । 

কিমিতি স্বমাহারং নান্বেষযলি | 
কেন ভুমি তে'জনের তত্ব কর ন|। | 

«* জর্পগে, ইবদৎ। 

ভঁজঙ্ কণ্হল। 

গচ্ছ ভদ্র মম মন্দভাগ্যস্য প্রশ্নেন কিং। 
যাও কে নিহত মন্দ ভাগ আম আমাকে পনি 

1 তীয় জন। 
ততঃ,সংজাতকৌতুকঃ নচ ভেকঃ সর্কথা কৎ 
তামিত্]াহ। 

তদনন্তর সেই (ভূক কুঁতুহলী, হইয়। ইহা কহ 
যেুম আণশ।কহ। 

নর্গে ইপ্যাহ। 
ভুজঙ্ বিল, | 

ভদ্র 'ভদ্ধপুষ নিহাদলঃ শ্োত্তিকহ্য কৌ 
* ন্যস্ত পুজোবিংশতি বর্ধী?8 নসর্কাগুণ সম্পা 
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৪দদৈ বানয়া নৃষ্বং সন্বভাবাদষ্স্তং পুজরং স্বশী- 
নবামানং মৃতমালোক্য মুচ্ছিতঃ কৌপডিন্যঃ 
পৃথিব্যাং জুলে ঠ। রঃ 

হে ভদব্রদ্ষপুর নিখানি শ্রোতিয় কৌগ্ডিনা ত্রজণের 
রজার ষ বয়ন্ধ অক্জোষ গুণালঙ্কত পুত্রকে দুদ ৰ 

যুক্ত খলপ্রভাব হেতু আম দংশন করিয়াছিলাম 
দই সুশীল নামে পুভকে মৃত দেশিয়) ধৌগনা 
ক্র হইয়া মূত্তকতে গড়াগড়ি দিতেছেন 
অনভ্তরং 'ব্রহ্গপূর ধালিনঃ মর্বের “বা ন্বাধাস্তত্রা- 
ত্য উপবিষ্টাঃ। . 

তাহার পন্ন একিনা সমস্ত বন্ধুলোকের। সে 
£ানে আনিয়া বঙিল। 

তখাচোক্তং | উৎসবে ব্যমনে যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষ 
রাষ্ট্র বিল্লবে ৷ 'রাঙ্গদ্বারে স্শানেচ, যস্তিষ্ঠতি 
(অৰান্ধবঃ ॥ ৬৫৫। 

বিজ্ঞের! তাহ! কছিয়াছেন উৎসবেতে ও বিপৎ" 
কদেডে ও নংগ্রামেতে ও ছুর্ভিক্ষেতে ও দেশোপত্রবে 
তে ও রা্স্থানেতে, ও শ্মশানেতে যে খাকে সেই ত্র 
৫& | 

| তল কপিলো নাধ স্গাতকোইবদং। 
তাতে কিল নামে কাত বল্িগে 
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কারে কৌন সুঢোলি ভেনৈহং বিলগসি। 
জবর কৌ?গুন) ডুই ঘূর্থ এই নিষিন্তে রোদন! 

করিতেছি ঠ ৃ 
শৃণু। ক্রৌড়ী করোতি প্রথমং | জাতমনি-। 
তাত । ধাত্রীৰ জননী পশ্টা, তথ শোকদ্য : 
কঃন্রমঃ 1 ৬৫৬। 

শুন মাতৃকতক ক্রেণেড় করণের পুর্বে যেমন ধাত্রী 
কোলে করে এম!নি জবা মাত্র সকছ্ট্রের প্রথমত, 

ভনিতাত। অস্কে করে পশ্টাৎ জননী এাভূতিরা ক্রোড়ে। 
করে ইহ।তে শোকের বিষুয় কি॥৬৫৬ ৭ 

ভুথ।! কৃগত'ঃ পৃথিবীপাল1ঃ, সটৈপা বলৰা 
হনাঃ 1 বিয়োগ সাক্ষিতী যেষ,ং ভুনিরদ্যাপি 
তিষ্ঠন্ি ॥ ৬৫৭1 

এবং 'টসনা সামন্ত বাহন সহিত পৃথিবী পতি 
কোথায় গিয়াছেন য.হীদিগ্সের বিচ্ছেদ সা প্ পৃ 
থিবী অদ্যাপি, আছেন | ৬৫৭॥ ৭» 
অপরঞ। কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ। সম্পদঃ  পদমা 
গদাং। সমাগম সাপগমাঃ শুর্বদুৎপাদি তঙ্গরং । 
৬৫৮৪ রা 
*অপ্র শরীর গ্রহণ করিলে অবশ্য নষ্ট হয় আর 

'পুষ্পভ্তিই, বিপন্ডির স্থান আর ধনাদের উপাজ্জনই 



সন্গি। 8৪7 
ব্যয় এই শরীর অন্ুক্মণ গণ হইতেছে! 1৬৫৮ ॥ 
গিট কার, ক্ীযমাণো ন লক্ষ্যতে। 
আমকুন্ত ইববান্তস্থবো, বিষীর্ণঃ সন্ বিভাব্যতে। 
৬৩৫৯ ॥ 

এ আম মত বুষ্ত জলমধ্যে নিমগ্ন হইলে ভ্রমশঃ 
হার ক্ষয় হওয়া সভুব হয় তদ্রুপ একট দেহ প্রতি" 

ক্ষণ কয় পাইতেছে বিন্দু ত।হা। দক নর না| 
চি | 

'আসম্সতরতামেতি, পারা চি ছিনে। 
অ.য।তং লীয়মানসা, বধ্যন্স্যেব পদে পদে ৬৬*। 

নীয়ুমান হন্তব্য পশুর পদে, রে দন রি নিকট 

এই রূপধম পিনং প্রাণীর নৈকট্য পাইতেছেন ॥ 
১১০] 

অনিভ্যং যৌবনং কপং, জীবিত ং দ্রব্য সঞ্চয় 
এশ্বর্ধ্যং প্রিয়সন্বাসো, মুহোতত্র ন পণ্ডিত! 
৬৬5] রে 
যৌবন প্ূুপ জীধন ধনলক্ষয় শশ্বর্যা মিত্রের সন্ড 

আলাপ এ ঘকলই, অস্থির এই হেতু ভ্রানবান 
লোক ইহাতে মুগ্ধ হ্য়ক্দ।॥ ৬৬৯॥ ৃ 
যথ| কাষ্ঠুধ কার্ট, সষেয়াতাং মহোদযৌন 
সমেত)চ, বাপেয়াতাৎ। তদ্বন্ডত সম্গমং [৬৬১ ॥ 



৪৪৮ হিতোপুদেশ।, 
সনুর্দেতে ভি ভ্স তিনন দেল হইতে ভাঁলয়া ভাসিয়। 

ছুই কাঠেতে যেখন দিলন হয় নিলয় পুনর্মার 
বিচ্ছিম হইন্স] ভিন্ন ভিন্ন দেশে থায্ সেই প্রকার 
প্রাণিরদের “সাগর ॥ ৬৬৭ 
যথ].হু পথিকঃ কশ্চি চ্থাক়ংমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি | 

“বিশ্রমাচ পুনর্গছে, হদ্বন্ভত অমাথমঃ। ৬৬৩। 
যেগন পাতা বঃক্তি কোন বক্ষের ছায়াতে 

তিএষয়া শীতল হইল! গুন স্তৎক্ষণাৎ গমমূকরে সেই 
প্রকার প্রাণিরদেক্স সমাগম ॥ ৬৬৩ ॥ 
ক্সন্যচ্চ। পঞ্চভি সিটিতে দেহে, পঞ্চ গ্ন 
খঁতে।' স্বাং স্বাং যোনিমনু প্রীপ্ডে, তত্র ক পরি 
বেদনা। ৬৩৪। 
পর" পঞ্চভূপ্ত করণক নি: রা যে কলরব সে 

পুনর্বার, পঞ্চন্ধ পাইলে পরে আপন কাঠ়ুণেতে 
কুল হি 

য! বতঃকুর্তে জন্তঃ, সন্বন্ধান্সননঃ প্রিয়া 
 ভাবস্তোপি খনন্তযন্তে হুদয়ে £শাকশককবঃ | 
৬৬৫ ॥& 
€লাক পুজি যত. সম্বর্িক়ে হা প্রিয় করে 

সেই সকল, সম্বদ্ধি পুত্রাপ্দর. লাশ হ ইল শোক 
কূপশ্ক্ক। করয়া গুতিয়। জাখে। ৬৬৬৪ 



সন্ধি । ৪২৯ 

নায়মত্যন্ত নম্বাষো, লভ্যত্তে যেন কেনচিৎ। 
অপিস্বেন শরীরেণ' কিমুতান্যেন কেনচিৎ। ৬৬৩। 
জিডারুশ অতান্ত প্রণয় যে কোন লোকের সহিত 

কর্তব্য নয় নিজ দেহের সহিতও র্ভৃবা য় অনে)র 
সঙ্গে কি। ৬৬৬ || ২ 
অপিচ সংযোগে! হি বিয়োগসা, ংসচয়তি 
সস্ভবং। জনতিক্রমণীয়স্য, জন্ম ম্ৃত্যোরিবা- 
গাম ৬৬৭7 

এবং আপরিহার্ধ জন্ম ঘৃতুযুর সমাগম যেমন অবশা 
হয় এই রূপ পুত্র মিত্রাদির মিলন তাহাদিখের বিচ্ছেদ 
অবশ্য করে ॥ ৬৬৭॥ 

আপাতরমণীয়ানাং, সংযোগান।ং প্রিয়ৈঃ 
সহ। অপথ্যানামিবানানাৎ,। পঞ্চণামোতিা- 
ক্ূণঃ। ৬৬৮ 

প্রিয়ের সহিত আপাততঃ স্ুখাবহ ষে মিলন তা- 

হার শেষ কঠিন হয় যেমন কুপথয অন্গের পরিণাম 
দারুণ ॥৬৬৮৭।। 

অপরঞ্। ব্রজন্তিন নিবর্তস্তে, শ্োভাংজি 
দরিভাংযথা। আধুরাদায় মত্যান|ং, তথ! রাত্র্য 
হনী 'সদ]। ৬৬৯। 

খ্ৰ 



$ ৭ ঠিজোপদেশ। 

অপর নদ সকলের সোত ্ একার বভিয়াঘায় 
পুচ কিয় আইসে না সেই একার রাত ও দিন 

সবের দিখের পরম লইয়! যায় পুনর্ধার আ.. 
ইসে না॥ ৬৬৯ ॥ 

হুখান্বদগপরোধস্তর সংসারে গতামাগমও। গু 

বিয়োগাবমনস্থাৎ, ছুঃখানাং ধুরি খুজতে 
২৬৭০ | ৰ 

পুর্থবীতে স্ুখর্দীয়ক যে উত্তঘ লোকের মণ্হত 
মিলন সে গম্টাৎ বিচ্ছেদ হেতু ছুঃখ »মৃহ দায়ক 
হয়॥ ৬৭৭॥ র | 
অতএব হি নেচ্ছৃন্তি, সংধবঃ সৎ লমাগমং 
যদ্ধিয়াগাসিলুনস্য, মননে! নাল্তি ভেষজং 
৬৭১ 

এই নিদিন্বে উদ্ধম লোকেরা সাধুলোকের সমা- 
এম বাহ্ণ করে ন। যেছেতু বাহার বিচ্ছেদ কূপ 

খড়গেতে চ্ছিম যে চিত্ত তাহার উষধ নাই ॥ ৬৭১॥ 
সকৃতান্যপি কম্মাণি' রাজভিঃ দগরাদিভিঃ। 

অথভান্যেব ক্র্মণি, তে চাপ-গ্রলয়ং গতাঃ। 
উ৭২। 
সর প্রহড়ি রাজার! ভুকৃত কর্ম করিয়।ছিংলন অন" 



লক্ষি! 8৫১ 

ভর সেই কা (ভ্রয়। এব* সেই সকল র্লাজারাও. 
বিনাশ পাইয়াছে ॥ ৭২ । 

সঞ্চিস্থ্য সঞ্থিন্তয তমুগ্রদণ্ড* ্্ং মনুষানা 
বিচক্ষণস্য। * বর্ষাহ্ুসিক্ত! ইব চর্মমবন্ধ.ঃ সর্ব 

ধ্রয ত্বাঃ শিখিলী ভৰস্তি ॥ ৬৭৩ ॥ 
বৃদির জলেতে আদ্র হইয়। চন্দ্র বন্বন যদ্রপ শিং 

খিল হয় তদ্রপ সেই উগ্রদণ্ড যমকে*স্মরণ করিয়।ঘ 
সাধ লে]কেরদের প্রয়াস সকল? শিখল হয় 1৬৭৩ | 
'বামেৰ রাত্রিং প্রথম| মুপৈতি, গর্তে নিবাসী নর 
বীর লোকঃ। ততঃক্প্রভৃত্যব্থলিত প্রয়ামঃ, 
ন প্রত্যহং মৃত্যু সমীপেতি 1 ৬৭৪॥ 

উত্তম লোক গর্ডেতে বাস করিয়। প্রথম রাত্রতে 

থে দুঃখ পাষ সেই জবধি এ লোক আয়াসশালী 
জুইয়। প্রতিদিন মৃত্যু তুলা ছুঃখ সহা করে'॥ ৬৭৪ ॥ 

"অভতঃ সংলারং বিচার শোকোহইয়মজ্ঞানম্য : 
প্রপঞ্চঃ। , 
তব সংসার বিবেচন! কর এই শোক অজ্ঞ 

«নর কাম্য । 
পপশ/ অজ্ঞানং*কাঁরণং .ন হ্যা, ছিরোতো যদি 
ফারণঞ্জ শোকো দিনেষু গচ্ছৎস্থ £ * বর্ধতামপ 
ঘাতি কিং ॥ ১৭৫ 



8৫২ হিতোপদছেশ। 

দেখঅজ্ঞান যদ শোকের হেতু ন হয় বিচ্ছেদ ই 
কারণ হয় তবে অধিক দিন গেলে পরে শোক বাড়ক 
যায় কেম॥ ৪৭৫৭ ঁ 

তদত্রাক্সান মন্ুন্ধে হি শোকচট্চাং পরিহর। 
সেই হেতু এখন আত্মানুসন্বাপিকর শোকচচ্চ1 
পরিত্যাথকর। 

যতঃ। অকাঁগুপাতজাতানা, মস্ত্রাণ'ং মন্মভে- 
দিন,ং। গ্াচকোশ গ্রহারাণা, মচিন্তৈৈেন মহৌ 
যধং॥ ৬৭৬ 

যেহেতু কাগুপতন ব্যতিরেকে জাত অথচ মর্মা- 
চ্ছেদ এতাদ্বশ যে নিবিড় শোকরূপ অস্ত্র প্রহার 
তাহার ভাবন1ন1 করাই উত্তম গঁষধ ॥৬৭৬॥ 
তিতস্তদ্বচনং নিশম; প্রবুদ্ধইব কৌগিস্য উায়া 
ব্রবীৎ। : 
তনদন্তর তাঁহার বাক্য শুনিয়া সুগ্ডোধিতেরান্যায় 

কৌ গুন্য উঠি 'বলিলেন। ৃ 

, তদলমিদানীং গৃহনরকবাসেন বনমেব গঙ্ছামি। 
এই গিমিত্তে এখন সংসার রূপন্নরকে বাস কর! 

রথ অরপ্টেতে গমন করিব ॥ 
কপিলঃ পুনরাহ । 

কপিল প্ুনর্বার কহিলেন। 



সন্ধি। ৪৫৩ 

বনেপি দোঁষাঃ প্রতবস্তি রাগিণ1ং, গৃহেপি 
পঞ্চেক্দরিয় নিগ্রহস্তপঃ। অন্কুৎ্সিতে রর 
ষঃ পরবর্তীতে, নিবৃত রাগন্সয শৃহংস্তুপোবনং | 
৬৭৭ । 

রাগি লোকন্দঠগর কাননেতেওড দোষ গ্রভব হয় 
গৃভেতেও পঞ্চ ইক্দ্রিয়ের ষে মদন করা সেই তপসা] 

যে ব্যক্তি নিন্দিত কার্মেতে প্রবুন্ধ হঘ সেই বিরাগি 
লেকের গৃহই তপোষন ॥ ৬৭৭৭ 
যতঃ দুঃখিতোপি চরেন্বর্মং, যত্র কৃত্রাশ্বমে 
রতঃ। শমঃ সর্সেষ্* ভৃতেঘুন লিঙ্গং ধর্ম! 
বণং 1৬৭৮ । 

যেহেতু মঞ্চল প্রাথিতে 'তু্দ্রটা লোক যে কোন 
আশ্রমেতে থাকিয়। ছুঃখিত হইয়াও ধর্মাচরণ করে 
কেননা রক্ত বস্ত্র ধারণাদি রূপ চিহ্ন গুণের জণক 
নহে ॥ ৬৮৮] 

উক্তঞ্চ।খরত্বার্থং ভোঁনং যেষাং, সম্তানাথথ। 
নৈধুনং | বাক্দ ত্যব্চনার্থায়, দুর্খান্যপি ভরস্তিতে 
॥ ৬৭৯ ॥ 

বিজ্ঞ কর্তৃক খ্তাহ! কথিত রে প্রাণ ধারণের 

দন্য যাহার দিগের ভোজন ও পল্চোর নিন্ত 



৪৫৪ হিভোপদেশ। 

ক্্রীসংসর্গ, এবং ঘাথার্ধোর নিমিত্ত বাক্য ভাহার]। 
বিপহ তরে 7৬৭৯. ॥ 

তথাহি। আআ!নদী লংযম পুণ্যতীর্ধ, সতোো 
দক] শীল তট' দুয়ো্দিঃ। তত্রাভিতযকং কুরু 
পাও পুজ্র নৰারিণ! শুদ্ধাতি চাত্তরাক্! ॥ ৬৮০। 
তাহার প্রমাণ কতিতেছেন আত্মা নদ স্বরূপ 

ইন্ড্রিব নিগ্রহ প্রগ্যতীর্থ স্বরূপ শীল তট স্বক্নূপ দয়! 
তরক্ষ স্বরূপ হেযুখিটির এত্রদ্রপ নদীতে অণ্ভষেক 
কর অন্তঃকরণ কেবল জলেতে স্বচ্ছ হয় না )১৮৫১ ॥ 

বিশেষতশ্চ। জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি, ৭ 
পড্রুতং সংসার মিদমুৎ পন্ন, মসারং ত)জত 
সুখং ॥৬৮১॥ 
বিশেষত জন্ম মূত্রাজর। রোগ বার্থ ভয় এই সক" 

লেতে উপদ্রত এই অপার "সার ইহাকে ত)াগ 
যেকরে তাহারি সুখ ॥৬৮১॥ 

যতঃ। দুঃখমেবাস্তি ন স্থখং,। ঘন্মাহদুপল 
ক্ষতে। দুঃখার্তন্য প্রতীকারে স্থধনংজ্ঞাতি- 
ধীয়তে ॥ ৬৮১, 

ঘেহেতু ছঃখই আছে সুখ নাই যে নিনিত্ত 
পা জইইতেছে ছুঃখের অনতৰ যে নু! কর? 

তাহ ইস করিয়া বলে।। ৬৮২ ॥ 



সর্ধি। ৪. 

বৌ? গুস্ঠো ব্ররতে এবমেব। 
কেতিন্য বলিল এই বটে। 

তিতে ইং তেন শোকাকুলেন ব্রাহ্মণেন শে! 
যদদযারভ্য মণ্ডকান।ং বাহন ভবষ্য্ীতি | 
তদনগুর সই শেঞকার্ড ব্রাহ্ষণ আমকে অণ্ভশা।প 

কর্রলেন ফে আনি অব্ধ তুমি ভেকেরদের বাহন 

ইইবে। 
কপিলোরতে 
কপিল বনিল। 

সম্প্র ঠযপদেশাসহিষুতর্ভবান শেকাবিষ্ং ভে 
হদয়ং তথাপি কার্য্যং শুণু। 
ইদান," তোমার অন্তঃকরণ শোকাবিষ্ট হইয়াছে 

সভএব আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে পার নাই 
তথ।পি যাহা কন্তব্য তাহা শুন। 
সঙ্গঃ সন্দাস্মনা, তাাজ্যঃ মচ ত্যক্তং ন শক্যতে। 

সস্িঃমহ কৃর্তব্যঃ, সত্তংং সঙ্গোহি ভেবজহ॥ 

৬৩৮৩ ॥ 

সর্ধ প্রকারে আসক্তি ত্যাগ করিবেক কিচ্ছু 
কে তা করুস্ঠে শক্ত হয় না অতএব নাথ 

শাকের 'ঙ্গুকর] উচিত ঘেহেতু সওর এগ ে 
ধু 1 ৬৮১1 



8৫৩ হিজ্তোপদেশ।! 

অন্ঠচ্চ। কাঁমঃ সব্বাত্মন! হেয়ঃ সচোদ্ধাতুং 
শক্যতে। স্বভার্ধ্য!ং গ্রতি কর্তৃব্যঃ টে: রে 
হি ভেষজুংশা ৬৪ ॥ 
অপর অভিলাষ সর্বথ1 ত্যাগ্ধ করণোপযুক্ত যদ 

তাহাকে তাগ করিতে সমর্থন *্হয় তবে নিজ প.- 
ত্রীর প্রতি করিবেক যেহেতু সেই তাহার ওউষং 
|| টা 1 ৪ 

এতক্ষত্ব স ফৌগ্ডনাঃং কপিলোপ্াদ্রশামৃত 
প্রশান্ত শোকামলে। যথাবিধি দগ্ুগ্রহৎং কৃত- 
বান্। 

ইহ! শুনিয়া সেই কৌঁওুন্য কপিলের উপদেশ 
রূপ অম্তেতে নষ্ট শোকাগ্নি ছইয়া শাস্তানুনারে 
ল্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। 

অতো ব্রাহ্মণ শাপান্মগুকান্ বোডুমত্র তিষ্ঠামি। 
অতএব দেবের অভিশাপ গরযুক্ত মণ্ডকের 

দিগকে বহিবার নিমিত্তে এস্থানে আ'। ছ্। 

অনস্তরং, তন মণ্ডুকেন গন্বা মগ্ুকনাথস্য জন- 
পদ নাম্মোহগ্রে র্ ২ কথিতং 
তাহার, পর সেই তেক গিয়া জনপদ নাঁষে মণ্ডব 

রঙ্গের অঃগ্রতে তাহা কহিল। 



সন্ধ। ৪৫৭ 

ততোবাবাগতয মগ্ডুকনাঘস্তস্য সর্পস্য পৃষ্ঠ মাক 
ঢবান। 

তদনন্তর এ মণ্ডকনাথ আনিয়া ভ্রেই* সর্পের প্ 
ঠেতে আরেহণ করিল 

মচ সপ্পন্তং পৃষ্ঠে কৃত্ব! চিত্র পদ ক্রম বভ্রাম। 
এঁ সর্প তাহাকে গৃষ্ঠেতে করিয়। বিচিত্র. গতিতে 

ভনণ করিতে লাগিল। 

পরেছাম্টলিতুমসমর্থস্তং মণ্ঞকনাথোই বদৎ।' 
পর 'দবম তাহাকে চলিতে অশত্তু দেশিয় মণ্ড, ক" 

স্বামী বলিল। 
কথমদয ভবান্ মন্দগতিঃ। 

অদ) কেন তুমি গমনেতসমর্থ। 
সর্পোব্রতে। 
সর্প বলিল। 

দেব আহার বিরহাদসমর্থোম্মি। 
হে শহারাজ অনাহার গ্রযুক্ত অসমর্থ হইয়াছি| 

মণ্ডুকনাথোইবদৎ। 
তক রাজ কহল। 

অস্মদান্য়।' মণ্ডুক ভোজনং কুরু। 
আমার আজ্ঞাতে মণ্ড কি নকলকে তোঁদন বর? 



১৫৮ হিতোপদেশ। 

ভা গৃহীতে হয়ং মহাপ্রসাদ নী ত্র" 
শো জ খদিতবান, 

তদনস্তর আমি বড় অনুগ্রহ পাইলায ইহা কয়! 
অল্লেং ভেকপদিগ্রকৌথাইল | 

অথ মা সরোবিলোক্যি মঞ্ুকন1থোপি 
তেন খাদিভঃ 

তাহার রম সে নির্মও ও,.ক জলাশয় দে! খিয়। ম মঞক- 

রাজকেও খাইল। 

অতোহং ব্রবীমি স্কন্ষেনাপিবহে্ছত্রদিত্যাদি | 
অতএব আরম বলি সুবোধ লোকনিজকার্ষের 

নিমিতে শহকেও কচ্ছে তে'করিয়া ইভা দ। 

দেব যাত়িদানীং পু পুরাবৃস্াখ্য নকণনং সর্দথা 
সন্বেয়েইয়ং হ্রণ্যগত্তো ব্রাজ। সন্ধীয়ত। 
মিতি মে মতিও। 

হে মহারাজ এখন ইতিহদসি কথন যাউক এ 
ভিরণাগভ রাজ আন্ধ প্রকারে হকের অতএব সন্দ 

কর্তব্য এই আমর জ্ঞ'ন। 
রাজোবাচ। 

রাঁজা বলিলেন 

£কাইয়ং ভবতো বিচাঁরঃ। 
« তোমার এপরামশকি। 



সন্ধি! 1৫৯ 

যতে। জিতভ্তাবদয়মস্মাতিস্তরতো যদ্যম্মং 
দেবয়। বসতি তদাস্তাং নোচেছিগৃহাতাং ॥ 

যেহেতু আমরা উহাকে জয় করিয়া সেইক্চেতু 
দাপি আমাদের জভগত হইয়া বসতি, করে তকে 

াসুক ন হব। যুদ্ধ করুক ॥ 

অত্রাস্তরে জন্ুদ্ধীপাদাগত্য শুকেনোক্ং।, 
ইতিমধে জস্ব, দ্বীপ হইতে আসিয়া শুকু কহিল। 
দেব সি'হলদ্বীপল্গা সারসো*রাজা সম্প্রতি 

দশবদ্বীপ মাক্রম্যাবতিষ্ঠতে। 
হে রাজাধিরাজ মিংহল দ্বীপের সারম রাজা 

ম্পুত জন্ব, দীপ আক্রমণ করিয়াছে। 
রাজা সদস্তমং ব্রুতে কিংকিং। 
রাজ! ব্যস্ত হইয়। বলিল কিকি। 

রাজ্গা মকে'পমাহ। 
ন্পতি সরোষ হইয়। কহিলেন । 

শাস্ত।ং তাবদয়ং গন্বা! তরমব সমূল মুন্ম,ল 
নামি । 
এই হিরণাগত্ত'থ [তু সংগ্রতি যাইয়! তাহ!কেই 

লের সহিত উদ্মলন করি । 
শুকঃ “পুর্নোক্তং কথয়তি। 
গু পুনর্কার তাহ| কহিতেছে। 



৪৬০ হিতোপদেশ। 

গুদুঃ স্বগতমুব!চি।, 
ধু মনে মনে কহিতেছে। 

সাধু! রেচক্রুবাক মস্ত্রিন নর্ধন্ত সাধু সধু। 
সাধুর চক্রবাক অমাত্য সর্বজ্ঞ সাধু সাধু। 

দূরদর্শী বিহস্ণহ। 
দুরদ্শা হাস্য রুরিয়া কহিলেন । 

ন শরন্মেঘবৎ কার্য্যং বুথৈব ঘনগজ্জিতিং। পর- 
' স্যার্থ মনথস্বা, গুকাশয়তি নো মহান, ৩৮৫ ॥ 

শরৎকালীন মেঘের নায় নিরর্থক বহু গর্জন.ক 
উচ্চত নহে উত্তমলোক প্ররের কাষ।কে ব1 অকা্য। 
প্রকাশ করে না। ৬৮৭ | 
অপরঞ্চ। একদ। ন বিগৃহীয়।ৎ, বহ্নাজাতি- 
ধাজিনঃ। সদর্পোপুরগঃ কীটে, করি অশ্যতি 
গ্ুষং- ৬৮৬ ! 

অতএৰ রাজা এক কালে অনেক বিপক্ষের সহি 
সংগ্রাম করিবেন না] কেনন। বলবান জপ বঙস্ছুত 

কট কুর্ঁক অবশ্য নক্ট হয়॥ ৬৮৪ ॥ 
দেব কিমিতি বিনা লক্ষানুং গমনমস্তি। 
হেভূপাল সন্ধি ব্যতি তরেকে চিক গমন আছে! 

মৃনতত্তবন্মং পশ্চাৎ প্রকোপোইনেন কুর্ভৃবাঃ | 



মন্ছি। ৪৬১ 

যেহেতু আমদের পশ্চৎ এ হিরণ্যগভ' ক্রোধ 
হরিবেক। 

অপরঞ্। যোইর্দ তন্বমবিজ্ঞায়ণ -পভ্তোধস্যৈব 
বৰশং গতঃ ! স তথ। তপ্যতে মূটো? ব্রাঙ্ধণে! নকু 
লাদযথ।। ৬৮৭। 
অপর যে ব)ক্তি যথার্থ নিজূপণ নাকরিয। কৌপেরি, 

বশীভূত হয় সেলোক এইন্ূপ উত্তপ্ত হয়* যেমন মূর্খ, 
্বা্ষণ নকুন্তু হইতে ব্যাকুল হইয়ান্ছুল ॥ ৬৮৭। 

রাজাহ কথমেতৎ। 
রাজা কহিলেন গুকি প্রকার! 

দূরদর্শী কথয়ত। 
'দুরদশর্ট ক কহিল। 

অন্ত্যজ্জয়িন্যাং মাধবে! নাম বিপ্রস্তস্য া্গণী 
।প্রসৃত। বালাপত্যস্য রক্ষার্থং ব্রাহ্মণ মবস্থাপ্য 
স্াতুং গত! । 

উত্ভজয়িনীতে মাধবনামে এক ব্রাঙ্ধণ থাকেন 
তাহার ব্রাহ্ধণী শিশুস্তনের রক্ষার কারণ ছ্বিজকে 
রাখিয়া মান করিজেগ্রিয়াছিলেন [ 

অথব্রাঙ্গণায় রাজ্ঞঃ পার্বাণ শ্রান্ধং দাতুযস্ব! 
নমাগ্তংখ 



৪৬২ হিভোগদেশ। 

অনন্তর ব্রাহ্মণকে রাজ!র পার্কণশ্রাদ্ধে ভোজন 
করিবার নিমিন্তে আল্ান আইল । 

তক্ক্ ব্রা্মীণঃ সহজ দারিত্র্যাদচিন্তুরৎ। 
তাহ] শু'নয়। ব্রান্ষণ দারিদ্র! ভাব গ্রধুক্ত তাবন্ 

করিলেন। 
যদি ত্বরং ন গচ্ছাগি তদন্যঃ কশ্চিচ্ই হা আাদ্ধং 

, গ্রহীষাযতি । 
যদি শীম্্রন' "যাই তবে অনা কেহ শুগিয়। শ্রাদ* 

দ্রব) গ্রহণ করিবেক। 

তঃ আদানস্য গ্রদাসসা, কর্তব্যন্য চ কর্দদরণঃ। 
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণসা। কালঃ পিৰতি তদ্রনৎ ॥. 
৬৮৮॥ 

থে হেতু ধনাঁদির গ্রহণ ও ধনাদির দান ও অন)ং 

ক।রণোপবুক্ত কর্ম এই সরলকে যন্দ শীঘস্্রন। করে 
তবেকাল তাহার দিথের রসপান করে 1৬৮৮ ॥ 

কিন্ত বাঁলকস্যাত্র রক্ষকো মাস্তি তৎ কিং 
করোমি যাতু চিরকালপালিতিমং নকুলং পুক্র 
নির্ফিশেষং বালক রক্ষায়াং ঘবস্থাপ্য গচ্ছামি | 
* কিন্ত এই স্থানে বালকের রক্ষক নাই এনিমিস্তে 

“কি করি ফউক নকুলকে পুন্রভূল্য করিয়া কহকাল 



অন্ধ । ৪১৩ 

পালন করিয়াছি অতএব শিশু রক্ষণেতে স্থাপন করিয় 
য।/ই। 

তথ। কৃত্ব! গতঃশ» 
তাহ। ক'রয়। গেলেন। 

তস্তেণ বচুলেন বালক নমীপমাগচ্ছন্ ১8 
সর্গে। ৰা ব্যাপাদ্য কোপাঁৎ খণ্ডং খণ্ডং কৃত্ব 
থাদিতঃ 

| রনী নকুল বালকের নিরটে আইল যে 
কাল সর্প তাহাকে দেখিয়া নষ্ট কর্রিল ও কোপ্তে 
খ€২ করয়া খাইল। 

ততোইসৌ নকুলো। ব্রাঙ্মণমায়ান্তমবলোক্য রক্ত- 
বিলিপ্ত সুখ পাদঃ সস্বরমূপাগন্য তচ্চরণয়ে| 
লুলোঠ। 

তাহার পর রক্তাক্ত মুখ চরণ এ নকুল ব্রাক্ঘণকে 
আসিতে দেখেয়। তবর/তে সমীপে গিয়। ভাহার পদ. 
দয়েতে লু্ঠন করিতে লাগল । 
ততঃ স িপরস্তবধং তং দুষ্ট বালকোই নেন 
খাদিত ইত্যবধার্য। ন্বকুলং বাপাদিতবান্ | 

পরে তাহ!কে সে প্রকার দেখয়। এই বের্জ 'বাঁলঃ 

টকে খাইয়াষ্ছছ ইহ! নিশ্চয় করিয়। নট করিল | 



৪৬৪ হিতেোপদেশ। 

অনম্তরং যাঁবছুপসৃত্যাপত্যং পশ্যতি ব্রাঙ্গণ 
স্তাবদ্বালকঃ সুস্থঃ সর্পশ্চ ব্যাপাদিতস্তিষ্ঠতি। 

তাহার, পর ঘু্জন নিকটে পিয়া প্রুজ্রকে দোখিতে 
ছেন তখন ব্রাদ্দণ শিশুকে সুস্থ রঃ 'খলেন ও সপবে 

মত দেখিলেন। 
ততস্তমুপকারকং নকুল নিরীক্ষা ভাবিতচেতাঃ 
সম্ভপ্তঃ সপরং বিষাদমগমৎ। 

তদনন্তর উপকারক নকুলকে অবলোকন করিয়। 
ভাবনাযুক্ত অস্তঃকণে হুঃখিত হইয়! অণ্তশয় বিষা 
পাইলেন। 

অতোইহং ব্রবীমি ষোহর্থ তত্বমবিজ্ঞায় ইত্যা- 
দি। 
এই নিমিস্তে আমি বলি যে ব্যক্ত যথার্থ নিরূপণ 

ন। করিয়! কোঁপেরি বশী ভূত হয় ইত্যাদি। 

অপরঞ্। কাসঃ ক্রোধস্তথা মোহো,লোভো মানে! 

মদস্তথ| ষড্র্গমুৎসজেদেন, মন্মিং স্ত্যক্তে সুখী 
হৃপঃ7 ৬৮৯ 
অপর কাম ও ক্রোধ ও মোহু/ও লোভ ও মান ৫ 

মদ এই ছয় বর্গকে ভ্যাগ কাঁরিবেঞ্ধ, ইহাদিগকে ত্যাগ 
ক রিলে ঝাঁজা লুখী হয়। 



সন্গি। ৪৬৫ 

বাজ'হ। 
বক্তা বর্ছেলেন। 

মন্রন এষ তে নিষ্টয়ঃ | 
হে নন্দিতোমার এই ক্চিন্বাশ * 

স্ত্রীকরতে এবমেন। 
তাহা তা জাল এত গকারু। 

৭ 

ক 

যতই ।স্মৃতিশ্ট পরমাগেঘু, বিতর্কো জ্ঞান নিশ্চয় £! 
দত] মম্ত্র্শ্িশ্ঠ। মন্ত্রণঃ পগেরমো গণ, 
১১৪ ] ক 

ঘেহেতু উত্তম কার্য বিষয়েতে স্পরণ ও বিতর্ক ও 

এবধারণ ও দঢ়তা অর্থাৎ কর্ত রঞ ও অস্্রণ। 
গোপন এই সকল সপ্চবের  গু৭1৬২১| 
তথাঢ। সহসা বিদ্পীত ন ক্রিয়া, মআববেকও 
পরমাপদ।ংপদৎ। বৃথুতে হি বিমৃশ্য কারিণং, 
গুগলুক্নাঃ স্বয়মের সম্পদ ৬৯১ ॥ 

তাহ কফ ১ অকক্ত "ক ধাকবিবে না কেননা বিবে- 

চন। গা ভাতা বি ইডি টি 
পুর্ব কর্মাপ্াাকে ্ গলেনি সাল 
বণ করে । ৬৯১৪ ২ 
তদ্দেব ষ্দীদানামন্মদ্ঘচনং ক্রির়তে ও সন্ধা 

টম & শা 



৪৬৬ হিতোপদেশ। 

এই হেতু হে ভূপাল যদ্)পি এখন অ!ম।র কথ 
শুন তবে সন্ধি কর চল । 

যতঃ। ত্যন্ুপুযুপায়াশ্চত্বারো। নি দিষ্টাঃ সাধা- 
সাধনে । সঙ্ষ্যামাত্রং ফলস্তেষং সিদ্ধিঃ সামু 

র্ ব্বস্থভা ॥ ৬৯২ ॥ 
যেহ্বেতৃ কার্য সাঁধনেতে যদ্যপ্প চারি উপ 

নিট অংস্থে তথাপি তাহাদের ফল গ্রণন। মাত্র কি 
ঙল্গিতেই সিদ্ধ ব্যহস্থিতা হইছে ॥ ৬৯২ ॥ 

রাজাহ কথমেৰং সন্তবতি। 
রাজ। কহিলেন কিএ্রকারে এরূপ মস্রুব হয়| 

মন্ত্রী তে । 
গাচিব বলল । 

দেব সহ্বরং ভবিষ্যতি। 
হেন পতে ঝটিতি হইবে। ৰ 

ত৪ 1 মৃদ্ঘটবৎ সুখভেদ্ো।, ছংসন্ধানশ্ট ছুষ্- 
নি । স্থুজনস্ত কণকঘটবত, দুর্ভেদ্যশ্চাশু 
সন্ধেয়ঃ॥ ৬৯৩ । 

যে হেতু ছক বাকি সৃভ্াণডের/নযায় অনায়াসেতে 
ভেদ্য হয় আর ছুঃখেতে লম্ষেয়হয়। সাঁধলে।ক স্ব 
পাত্রের ন্যায় অনায়াসেতে হেদ্য হয় সব্বীতে ন্ঙ্ছে 
হবে| ১১১ ॥ 



সন্ধি । ৪৬৭ 

অপরধ্ণ*। অজ্ঞঃ স্ুখমার'ধাঃ স্থখতরমারা- 

ধাতেবিশেষদ্ঃ | জ্ঞানলবদুর্দিদগ্ধং, ব্রঙ্গাপিতং 
নরং ন রগ্ায়তি ॥ ৬৯৪ ॥ 
অপর অজ্ঞান] লোক নুখেতে জানা হয় বশো- 

ঘদ্ধ লোক অতি সুখেতে আরাধা হয় লেশ মাত্র 

জ্ভানেযাহ।র ছুদদ্ধ হইয়াষ্ছে সে মহ্য়ক্ষে ব্রন্ধাও 

অন্পরক্ত ক “তে পারেন না)৬৯৪)। 

বিশেষতণ্চায়ং ধর্মাজ্ছে। রাজা সর্দছ্ছে। মন্ত্রীট। 
বিশেষত এই রাজা ধর্মমত আর*মন্ত্রী সক্জজ্ঞ। 

জ্ঞাতমেতন্থয়া পুর্ববং মঘবর্ণ ৪৮০৮৪ 
সন্দর্শনাচ্চ। 

রাজা বলিলেন মেঘবর্ণ বাঁকা দ্বারা আর.মেঘবর্ণ 

কর্তৃক কৃত কার্য দর্শন দ্বারা আম ইহা; টর্ নী 
যাছি। 

য্ঃ' কম্মানুমের|2 স ত্র, পরোক্ষে গুণবুত্বয়ঃ | 
তম্ম'ৎ পরোক্ষ বৃতানাং, কলৈঃ কর্ম্মানুভা- 
ব্যতে। শু 

যে হেতু সর পরোক্ষেতে কর্মের দ্বার! গণ অন্থ- 
মেয় হয় সেই হে ফলের দার! কর্ধোতু মঙ্ুতব,কর্ত- 
ব্য।৬৩৯১। 



৪৬৮ হিতেোপদেশ। 

রাজাহ। 
রাজা কহিলেন | 

অলমুত্বরাত্রতনেন যখাভিপ্রেতমনুষঠীয়তাং। 
উত্তর প্রতুন্তরজ্মীত যাহা অভিলমি তাহা কর। 

তনন্ত্রযি হব গৃধ্।মহামন্ত্রী তত্র তথ] কর্তব্য নিতু 
ক্ত€ দুর্গান্ান্তরং চলিতঃ। 
এই মন্ত্রণ। করিয়। মহাদন্ত্রী গৃধু সেখানে যাহা ক" 

রণেপ যুক্ত হয় তাহা'করিব ইহা কহিয়। ছু মধ 
গেলেন। 

ততঃ প্রণিধি বকেনাগত্য,রাজ্ছো হিরণ্যগভন্য 
নিবেদিতং | 

তাহার পর এিধি বক আলিয়া হিরণাগা্ড রাজা- 
কে নিবেদগ করিল। 

দেব সন্দিং কর্ত.ং মহামনত্রী গৃধোইম্মং সী 
পমাগচ্ছৎ। 

হে ভূপাল সন্ধ করিবার কারণ মহামন্ত্রী গৃধু আ- 
মার দর নািধান্গে আসিঘাছে। 

রাঁজহংসোরতে), 
রাজহংস বাল |, 

মন্ত্রিন গুনঃমন্ধিন। কেনচিদত্রাগন্তব্যং,। 
বিহারের লি 44 পুনন্দধর সক্গান করতে কিমা সয়ে! 



সন্ধি ৪৬৯ 

সর্দজ্ঞে। বিহস্যাহ। 
সদজ্ঞ হালা করিম কহলেন। 

দেবন ৪৮ | 
0/হে মহারাজ এ শঙ্কাস্পঞ্জ হে । 

যতোসৌ মহাক্শয়ে। দূরদশীর অথব] স্থিতিরিয়ং 
মন্দমতীনাং কদাচিৎ শক্ষৈব ন ক্রিয়তে। 

যে হেতু ইনি দুঃদশী মহাশয় কিন্ব। পির্বা, দ্ধিদের 
এইরূপেলব স্'ন কদাপি শঙ্কস্ছি করে না। 

তথাহি। সরমি বহুশস্তারাচ্ছায়ে ক্ষণাৎ পরি- 
বঞ্চিত কুমু দবিটপ্গন্ষৌহংসোনিশাস্থ বিচ- 
রে ৷ নদশতি পুনস্তারা শঙ্কীদিবাপি মিতোৎ 

২, ফুহুক চকিতোলোকঃ জা 
রে ॥ ৬৯৭ ॥ 

তাহ! জান বুদ্ধনান হংস কুন মৃণালের অন্বেষণ 
করতে রাতে কালে সরোবরে অনেক নক্ষত্রের 

রে বন্থ দশন প্রযুক্ত বধ্িতহইয়। দিবাত।গেও তারা 
স্কাবশি হঈয়। শুক পদ্মকেও দংশন করে ন] 

কেননা কাপটয মুগ্চিত লোক যবন্থেও বিপদ জ্ঞান 
করে ॥৬৯৭। 

ুর্জন্ধ দূষিতমনসঃ, সজনেষপি নাঁন্তিবিশ্বীসং । 



5৪ হিতোপদেশ। 

বাল-পায়স দগ্ধো, দখ্যপি ফুৎকৃতং ভুউ্ক্তে ॥ 
৬৭৮ । এ? 

ইুষলোক, কু (দু'ষ তান্তঃকরণ লোকের সুজ 

নেতেও এ্রতায় হয়ন। পরমান্লেতে দর্ধা যে বালক সে 
দধিকেও ফুদিয়। তোজন করে 1৬৯৮ 
তদ্দেব ষথা শক্তি তৎপুজার্থং রস্বোপহারাদি 
সামগ্রী সৃলজ্জী ক্রিয়তং। 
সেই হেতু হে মঙ্কারাজ সামর্থানুসারে, উহার 

সল্ম'নের নিমভৌরত্ব উপহার এত্ত সামগ্রী ওস্তত 
করুন| 
তথামুঠিতে সতি স গৃথেছ। মন্ত্রী দুর্দদ্বারাচ্চ ক্রবা- 
কেণ উপগ্রমা সংকৃত্যানীয় রাজদর্শনং কারিতো 
দত্তাসনে চোপবিষ্টঃ। 

তাহ] করিলে পর চক্রবাক গধু সলিধানে গিয়া 
সম্মান পুকক গড়ের দ্বার হইতে আনিয়। রাজার 
স[ক্ষৎ করাইলে পরে দন্তাসনে গৃধ বসিলেন। 

চক্রবাঁক উবাচ। 
চক্রবাক বলিল।, 

ৃদ্বধায়স্তং সর্দং স্বেচ্ছয়োপভুজ্যতামিদ ং 
রাজ্যং| 



সন্ধি! ৪৭১ 

এ সমস্তই'তোমারদের আয়ন আগন ইচ্ছাছে 
এই রাজ) উপতোগ কর। 

রাজহং সোক্তে এব 
রাঁজহংসপ্বলিল এই প্রকারই,বটে। 

দূরদর্শী রা ত 
দুরদর্শ কহ 

| ক তৎ কিন্তিদানীৎ বনু 8 
য়োজনং 
ইহা এই বটে কিন্তু সঙ্পৃতি অননের্ধ পরপর বাক্যে 

গ্রায়োজন নাই । 

যতঃ। লুক্ধনর্থেন গৃহীয়াৎ, স্তব্ধ দঞ্জলি কর্মণ]। 
মুখংছন্দে। নুরৃত্তেন, যাথাতখোন পণ্ডিতং ॥.৬৯৯ 
হেত লোতি লোককে ধন দ্বার দাস্তিকজনকে 

অল করণের বার! মখকে জল দ্বার পঞ্জিতকে যা" 
খের দ্বার বশ করিবেক। 
অন্যচ্চ। সন্ভাবেন হরেন্সিত্রং, সন্ত্রমেণ তু 
বান্ধবান্। স্ত্রী চিতল ভাাৎ, দাক্ষিণেয- 
নেতরাঞনান্ 1 ০০০ 

অপর সিত্রকে এ রর বাদ্ষবকে সন্মানে্ট সত্রী- 
ভতাকে স্কান ও সম্মানেতে ইতর লোককে সারলোতে 
বশকণ্রবেক ॥ ৭০ ॥ 



5৭১ ভিশোপাদশ। 
নদিদানীং সন্গায় গমাতাহ! 
দেই পেতে মন্দ করিয়। য:ও। 

, “বমি প্রতাপশ্চিত্রবণণ | 
৭, 1 বুথ অ£1০1% সত পর [ক্রম । 

চক্রবাবে জন্টে। 
চক্রবাক বলিল। 

যথা'মন্ধা যু কার্য্যং তব্ুপযুচ।তাং। 
ঘেুপ্ সদ্ধি কর্তব্য তাছা। কহধ, 

রাজহংলে! জুতে। 
রজত বছলিল। 

কতি করাঃ সন্ধীনাং সন্তবন্তি 
দ্ধ কত একাব হয়। 

দুধ ক্রতে। 
গর কহিল। 

কথয়ামি শ্রায়ত।ং ] 
কহ শুনুন] ॥ 

গীয় সান্িথুক্স্ত ুপোনান্যঃ এতি ক্রয়ঃ। আ- 
পন্ন* সন্ধিমন্থিচ্ছেত্। কুর্সাঁণ ধকাল যাগনং॥ 
নি . ূ খগখান কুক অভযুন্ত রাজ! এতীক।রান্তরে 

ব্জ্পা খা 



সন্ধা। ৪৭৩ 
ভমণর্থ হইলে বিপাদযস্তহইয়। কালক্েপণ করত সন্ধ 
বরিতে চেস্টা করে ॥ ৭ ॥ 

নপাঁল উপহান্শ্চ সন্তানঃ সঈর্তন্তথা। উপ- 
লই প্রা ত্রীকার, সংযোগঃ পৃক্রষান্তরঃ | ৭০১1 
অঢ নর আদিষ্ট' আত্মাদিই্ উপগ্রহঃ ১ পরি- 
ক্রম স্ুখোচ্ছন, সতথ] চ পরভষণঃ ॥৭০৩॥ 
নুন্ধোপনেয়? সন্ধিষ্চ, যোড়ঠোতে প্রকীর্তিতাঃ” 
ইতি ফৌড়শকং প্রাঃ, সন্ধি সন্ষিবিচক্ষণাং ॥ 
0259 | 

কপ্!ল ও উপসহ্থার সন্তান ও সঙ্গত ও উপন্যাস 
ও ঠাতিকার ও সংযোগ ও পুরুষতর ও অনু নর 
এ আদ ও আত্মাদিউ ও উপগ্রহ ও পরক্রম ও 
উন্চন ও পরভূষণ ও স্বন্ষোপনেয় এই ষেলৈ প্রকার 
১ হয় সন্ধ অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই যোড়শ প্রকার 
চ'্দী কহেন 1৭০২ ॥ ২০৬ ৭০৪ || 
কপাল দন্ধি, কিজ্েয়ঃ কেবলং সমন্ধিতঃ 
অন্ত্দানাস্ভবতিষ, উপহারঃ স উচ্যতে ॥ ৭০৫1 
কেবল সদত'ক্টেষে সন্ধি হয় তাঁহাকে কপাল সব 

করিয়া, জানিবে ধনাদর দ্বারাষে সাঞ্ধি য় তাহনকে 
উপহার ক্রিয়া বলে । ৭5৫1 



৪৭8 হিতোপদেশ 

সন্তান সন্ধি কিজ্ছেয়ো, দারিকা দান পুর্দকঃ। 
স্ভি্ত স্গতঃ স্কট নত পুর উদাহতঃ ॥ ৭০৩ | 
দ[সী বেশ নিন দ্বারা যে সন্ধধ সে সন্তান সন্ধে 

চিত্র পুষ্ধক ঘ সন্ধি তাহ:কে পণ্ডিইতর] সঙ্গত সন্ধি 
ক্রয়! বলেন ।। ৭০১৬ ৪ 

যাবদাধুঃ প্রমাণক্ত, ফ্মানার্থ প্রয়োজনং। সম্প 
তোৌবা বিপত্তৌ বা, কারটৈ ধেঁন ভিদ্যতে ॥ 
৭০৭ | 

সঙ্গতঃ সব্ধিটরবায়ং, প্রকৃপ্রহাৎ মুবণবৎ। 
তথান্যৈঃ সন্ধিকুশলৈঃ, ক্কাঞ্চনঃ স উহাহতঃ। 
9০৮ ॥ 

যাবজ্জীবন পর্ষান্ত উভয়েরি এক বিষয় এক প্রয়ো- 
জন সম্পণ্রতেই বা বিপন্তিতেই বা কোন কারণ 

প্রনুক্ত ভি হয় না। ৭০৭। 
এই সঙ্গত সন্ধে উত্তমতা হেতুক ্ুব্র নায় অত 

এব সন্বিজ্ঞ লোকের] তাহাকে কাঞ্চন সঙ্ধি করিয়। 

বলেন ॥ ৭০৮ || পা 

দ্রব্যাক্স কার্ধ্য সিন্ধিস্, সমুদ্দিশ্্ ক্রিয়েত যঃ। 
ল উপন্যাস কুশলৈ, রূপস্যাৰ উদাহৃতঃ॥ ৭০৯॥ 
, ধন ও তক্ষকায। নিঙ্পন্তি উদ্দেশ করিয়।«4ঘ সদ্ধি 

করে তাহা$ুক উপন্য।ম করিয়া বলেন। ৭৯ 



সন্ধি। ৪৭৫ 

নয়াস্তোপকুত্তং পুর্ব, মমাপ্যেষ করিষ্যতি। 

ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ গ্রতীক্ারেঃ স উচ্যতে ॥ 

৭১০ ॥ 
আ।“ম পুর্কো ইহধূর উপকার করিয়াছি, আমীরে এ 

হা করিবেক এই*্জূপ সন্ষিকে প্রতকার করিয়। 

[লে ॥ ৭১০ ॥ রর 

অন্যচ্চ। উপকারং করোমাস্তা, মমমাপ্যেষ 

করিষ্যতি।, অয়ঞ্চাপি প্রতীকাঁরো। রামনশ্রীব- | 

য়োরিব ॥ ৭১১ ॥ 

আর আমি ইহার উপ্রকাঁর করিতেছি ও এ 

[মার কণ্রবেক এই ষে প্রতীকার ইহ! শ্রীরাম লুগ্রী- 

বের নায় । ৭১১॥ 

একার্থাং নন্যগুদদশ্থয, ক্রিয়াং যত্র হি 'গচ্ছতি । 

মমংহি তৎ প্রমাণেন, সচ সংযোগ উচ্যতে ॥ 

৭১২ ॥ . 
যে খানে এক কীর্যকে উদ্দেশ করিয়। তাহার 

প্রমাণের সহিত গর্মন করে তাহাকে সংযে'গ করিয়া 

বলে (945২ ॥ ০ 

আবয়ে! ধেঁধ মুটাস্ত, মদর্থঃ সাধাতামিতি। 

ষন্মিন্ পঠরস্ত ক্রিয়তে, ন নন্ধিঃ পুরু্ধস্তরং ॥' 

৭১৩ ॥ 



৪৭৬ হিভো%।, 

ভোদার ও আমার সহিত সেন। তি দ্বারা আম 
কার্য নিষ্পন্ন করুঞ্ইহা কহিয়া যাহাতে পণ করে লে 
অ্গ পুরুষ এ্হিফন্ধিনীমক হয় ' ৭১৩। 
ভূটরকেন* মদীয়ে। ইর্থঃ, সম্্রীসাধাস্তসাবিতি ॥ 
ত্র শক্রঃপণং কুর্য্যাৎ সো পুরুষঃ সৃত॥। 
৭১৪ ॥ 
কেবল €তাঁণার কতৃক আমার এই অর্থ শুন চা. 

হইবে একপ যে স্ত্রীনে শত্র, পণ করে তাহাকে অদ্য 
সির ক্র শবিলে 1 ৭5৪1 

যত্র ভূম্যেকদেশেন্* পণেন রিপুবর্ভিতঃ | । 
সন্বী্তে লক্ষিবিভ্ভিঃ, লচাদিই উপাহৃতঃ ॥ ৭১৫ | 

যেখানে শত্র, কতৃক তাক্ত হয়া ভূমোকদেশ 
পণ্েে থে সন্ধ হয় তাহাকে আদল দন্ধি বে । 

৭9১১ রর 

স্বটৈন্যেন তু সন্ধান, মাগ্াদিষ্ উদদানৃতঃ 
ক্রিরতে £াশ রক্ষাথং, সর্দাদানানরপগ্রহঃ ॥ ৭১৬ | 
আপন মৈনোোর সহিত বিপক্ষের দার্থেষে সদা 

রে তাহাকে আত্মাদিষ্ট ক বিযু! বলে, জীবন ক্ষার 

কারণ সর্বস্ব দানেতেযেনন্ধৰরে তাহ হক উপগ্রহ 

করিয়। বল 1৭১১ ॥ 



. হী ৪৭৭ 

কোবাংশেনাদ্বকে ষেন, সর্বকোয়েণ বা পুনঃ । 
অন্য প্রতিরক্ষার্থং, পরিক্রয় উদদাহতঃ ॥ ৭১৭ ॥ 

অবশিল্ট প্রকৃতি রক্ষার নি নক্ে্ষ, কিয়ৎ 

পরত বর্ণ রৌ্জেরর দান ছার "ই ধী অদ্ধ দান 
ধারা অথব অমস্ত দানু ছার! যে রী করে তাহাকে 
গরিক্রয় বলে ॥ ৭৭১। 

তূথাং সারবতীনান্ত, দানাদুচ্ছমন উচ্যতে । ভম্ 
'এথফলদানেন, সব্েণ পরভুষণঃ ৮৭১৮ ॥ 

উত্তম উমিদান প্রযুণ্ যে সন্ধি তাহাকে 
উচ্ছয় করিয়। বলে। ভূম)ৎগন্গু ভূরি শসা দান দার) 
'মসন্ধ হয় তাহার নাম পর ভূষণ ॥ ৭১৮ 

গ্রতিস্ডিন্নন কফং যত্র, প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে। 
স্বন্ধোপনেয়ং তং প্রাহু* সন্বিং সন্ধি বিচ” 
1 আণ:ঃ 2 ॥ ৭১৯ ॥ 

যে স্থলে ভূম.হপন্ন শস্যকে ্রত্ব্েকেতে বহন 

করিরাদেয সন্ধি পণ্ডতের! তাহাকে স্কূন্ধাপনের 

ক্লেরিয়। বলেন। নিশি 

পরস্পরোপকারস্ত্, মৈত্রী নন্বন্ধক স্তথ!। উপ- 
|রশ্চ বিদ্রেয়াশক্াটিশ্চৈব সন্ধয়ঃ | ৭২০ * 

১ আর 'পূরস্পরেপকার ও ছ ও স্রন্ধক ও 
চিত 

উপহার এই চারি একার ও মনি ঘ। ২০ 



৪৭৮ হিভেোপিদেশ। 

একএবোপহারস্ত্, সদ্ষিরেব মভেো মম। উপ- 
হার বিভেদাস্ত, সুর্য মৈত্র বিবর্জিতাও ॥ ৭২১8. 
আমার ্্পহারই এক সী কেন না উপহার 

বাতিরিক্ত রুল সঙ্গিই মিত্রতা রন্হিত। ৭২১। 

অভিযোক্ত। বলীয়স্ত্া দল $ন নিকর্তাতে। উপ-" 
হারাকতে তস্মাৎ সন্ধরন্ঠো ন বিদ্যতে ॥ ৭২২1 
আর অনিযে'ত্তা অথাৎ বাদী বল প্রযুক্ত রাজ্য 

গ্রহণ ন1 করিয়া নিই্ন্থ হয় না অতএব উপহার বাতি 
রেকে অন্যপ্জকীর সন্ধ নাই । 5২৯ 

চক্রবঃক উবাচ। 
চক্রবাক বলিল । 

তায়ং নিজঃ পরোবেতি, গণনা লঘুচেতলাং। 
উদার চরিতানাস্ত, বস্থধৈব কুটুম্বকং ॥৭২৩॥ 

এই লোক আজ্মীয় এই জন আজীয় নহে এ প্রকার! 
গণনা! ক্ষদ্রান্তঃকরণ লোকের, মহচ্চ্রত্র জনের পৃথ- 
বীন্থ তাবলো কই অন্তর ॥ 7২৩ || 

অপরঞ্চ। মাতৃৰৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু « 

| লব, আত্মবৎ রা যঃ পশ্যতি স 
পা গত 1 ৭২৪ ॥ 

অপরূঃপর পত্ভীতে মাত্ তুলা অন) ধন্ধেতে ডের 



সন্ধি! ৪৭৪ 
ন্যায় সকল প্রাণিতে অ|স্জা সদৃশ যে দেখে সেই পণ 
ত।৭5৪8॥ 

রাজাহ ভবন্তে মহাস্তঃ পতিত দত্রাম্মাকং 
ঘথাকার্য্য মুপদ্দিশ্টয তাং 

রাজ। ক হলেঞ্জ জজ বড়লোক আর জ্ঞান 

এই হেতু এখন আনার দিগের যাহ] কর্তব্য তাহ 
কহ । 

মন্ত্রী ব্রুতে+ 
অমাত্য বললি 

আঃ কিম্রেমূচ্যতে। 
আ:ঃএকিকহতেছ। 

ধি ব্যাধি পরীতাপা, দদ্য শ্বোবা বিনাশনে। 
কোহি দাঁম শরীবায়, ধর্মাপেতৎ সমাচদ্বেৎ॥ 

মাণসপাঁড়া ও রোগ ও সন্তাপ প্রযুক্ত অদ্য কিন্ত 
কলা বিনাশ শালী যেকলেবর তাঁহার কারণ কো, 
মোক অধন্দ। চরণ করে ॥ ৭২৫ ॥ 

জলান্তশ্চন্্র চগদং, জীবতং খলু দেহিনাং। তথা 
বিধতিমি জঞাস্থা,ুশম্বৎ কল্যাণমাঁচরেৎ ॥ ৭২৬। 

শরীরিদের প্রা জল মধাস্থ চন্দের ন্যায়" চঞ্চর 
ইচ্ছা! নস্ট এই হেত তদ্রুপ জাসয়া পুন পুনঃ পণ] 
নু [নকর্রিদেক॥ ১৬ ॥ 



৪৮০ হিতে'গ দশ । 

সৃগতৃষ্ণণ সমং বীক্ষ্য, সংলারং ক্ষণভদ্কুবং 
সজ্জনৈঃ সঙ্গতং ুর্ঘযা্ ধর্মীয় চ জুখায় চ॥ ৭২৭: 

মুগতৃ ৪ এশা) পিং কক্ষণ 'বধুংনি জজ 

ধর্মের করণ ও শখের "নণত্তে সাধু লোকেরদের 
সহত সঙ্গ কারক ॥ ৭২৭ ॥ 

তন্মস সল্মতেন তদের ক্রিয়তাং। 
সেই নিমিছকে আসার অভ? ই কক 

ত৪। অশ্বমধ মহব্বত, লত্যপ্চ তুলয়। ধৃতং | 
অশ্বমেধ সহল্দান্ধি, সত্যমেবাতি উরি ॥ ৭২৮) 
যহেতু সহস্ অশ্বদেত্র পি সবাক) এই 

ছুই তুলাতে ধৃত হইয়াছিল তাহাতে সহজ অশ্মমেধ হই 
তে নসঠাই অতিরিক্ত ৭২৮ 
অঃ সতভ্যাভিধান দিব্য পুরঃসরয়োরপাযনয়ে! 

ভূঁপাপয়েঃ কাঞ্চলাভিধান সন্ধির্কিধীয়তাং। 
এই হেতু সত) করণাভি ' '; গুর্ধাক এই ছ্ই 

পাঁজর আুবণ্ণসতজ্ঞক স্ব হউক! 
সর্বক্ছে। রাতে এবনস্কু,। 

সঙ্গভত বদিলেন এই হউক ।' 

ভতে। রাজংসেন রাজা বস্ত্রালহরোপহাবৈঃ স 
মত্রী দুরদশী পুঁজিতঃ প্রহইমনাশ্চভ্রুবাক্কং 
হী! রাছো : ম্মুরহ্য এমিধ্নলহ গত 1 



সন্ষি। 18৮১ 

তদনন্তর রঃজহংস কর্তৃক বসনা'ভরণে।পচার দ্বার। 
এদুরদশী অমাত্য সম্মানিত ও প্র্ণলাস্তঃকরণ 
হইয়া চক্রধৃককে লইয়া ময়ুব রাজের সমীপে 
'গালেন। 

তত্র চিত্রবর্ণেন রাজ্ঞ! সর্দচ্তে! গৃধ্চবনাদহুমান- 
দানপুরঃনরং নম্তাষিতঃ তথাবিধং সন্ষিং 
স্বীকৃত্য রাঁজহংদনমীপং প্রস্থাপিতঃ) , 

নে স্থানে রাজাধরাজ গ্রীচিত্রবর্ণ গৃধ বাঁক্য 
প্রযুক্ত অনেক দান সম্মান পৃর্ঘক সর্ধজঁকে সম্ভ!যণ 
৪রয়। সেই প্রকার সন্ধিস্বীকার কুগ্রিযু রজহংস 
মিধানে প্রেরণ করিলেন । 

দুরদর্শীপ্রুতে। 
রদর্শী বর্ণিল) ৃ 

দেব সিদ্ধং নঃ সমীহিতমিদানীং স্বস্থানখ্ে 
বিদ্বযাচলং ব্যাকৃত্য প্রতিগষ্যতাং। 

মহারাজ এখন আমারদের অভিল'্ষত সক্পৃ 
হইল নিজ স্থানে বিদ্ধা পঞ্জতে ফিরিয়! চল | 

অথ সর্ধে স্বস্থানং প্রাপ্য মনোভিলধিতং ফলং 
প্রা বন্তইতি। 

চে 



৪৮২ হিতোপদেশ। 

অনস্তর সকলে আপন আপন স্থানে গিয়। মনো, 
বাঞ্চুত ফল গাইলেন। 

বিষু শ্মখোক্তং। 
বিষ, শর্মা কহিলেন। 

অপরং কিং কথয়ামি কথা তাং! 
আরকি কহিব তাহ! কহ। 

রাজপুজ্রা। উচুঃ। 
বাজনন্দনের | গ | 

তব শ্রস'দাডাজাধাবহারাঙ্গং জ্ঞাতৎ ততঃ 
 ম্নখিনো ভুত বয়ং। 

তোমার অস্থগ্রহেতে রাজা ব্যবহার অবগত হইয়। 

সুখী হইলাম। 
বিষ্তর্মোব]চ। 

বিষ, শর্মা বলিলেন । 
যদযপোবৎ 'তখাপাপরমপীদমন্তু। 

যছাপি এই রূপ তথ।প আরও এইরূপ ভউক। 
সন্ধিঃ নর্মনহীতুজাং বিনয়িনামন্ত্। প্রমোদঃ 
সদ, সন্ভঃ দন্ড নরাপদঃ ন্থকৃতিনাং কীতিশ্চিরং 
বর্ধতাং । নীতির্বারবিলামিনীব সততৎ বক্ষঃ 
স্যলে সংস্থিতা, বক্র, ং চন্বতু * মঞ্ভ্িশামহরহে! 
জমান্াহানুৎ ববঃ। 5৯৯ 



হছিতোঁপদেশ। ৪৮৩ 

7: বাজ সবকুলর 'সর্বাদা পরস্পর এক হউক আর 
বিনয় শালি লোৌকেরদের অন্ুক্ষণ আমোদ হউক 
আর স্ুকৃতিরদের যশ উত্তরোত্তর বাঁড়ক বারাঙ্গ*ার 
ন্যায় দীতি নিরস্তর বক্ষঃদ্রুলেতে থাকিয়। সচিবের- 
দের ঘুখচুষন করুক এই প্রকারে প্রতিদিন.সহোদ্' 
সব হউক ॥ ৩০) 

ইন্তি হিতোপদেশেকসবিরাম চতুর্থ বথ। 
সংগ্রহঃ পমাগুঃ। 

বামনা 














